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CIDEMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS 
BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA

CIDEMA
RESOLUÇÃO Nº 014, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Fixa os valores das Diárias no âmbito do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das 
Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA e dá outras providências. 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda 
e Apa – CIDEMA , no uso das suas atribuições legais e estatutárias, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ao Presidente, Vice Presidente, Secretário Executivo, demais empregados e servidores públicos municipais 
colocados à disposição do CIDEMA, que se deslocarem, a serviço do consórcio, para fora da localidade onde residem, 
conceder-se-á Diárias a título de compensação das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 
Parágrafo único. A concessão das diárias aos servidores constantes do ANEXO I e/ou ressarcimento das despesas, será 
pautada no princípio da economicidade e contemplará a opção racional ou mais econômica ao CIDEMA, devendo ser 
justificada qualquer necessidade de alteração de itinerário ou local de hospedagem, ou ainda, opção por outro meio de 
transporte, que não os estabelecidos nessa Resolução e submetidos a ratificação da autoridade competente. 
Art. 2º Os valores das Diárias serão calculados sobre a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul 
– UFERMS. 
Art. 3º Quando o afastamento for para o exterior, a diária será arbitrada pelo Presidente do CIDEMA no ato da 
designação ou autorização da viagem, considerada as condições de vida existente no País a der visitado, bem como a 
missão a der cumprida. 
Art. 4º O Presidente do CIDEMA e demais empregados e/ou servidores do consórcio, farão jus a uma Diária por dia 
de afastamento, tendo por base, para efeito de cálculo da primeira Diária, 24 (vinte e quatro) horas após o início da 
viagem, observado os mesmos critérios nos dias seguintes. 
Parágrafo Único – Nos casos de viagem com duração inferior a 24 (vinte e quatro) horas, o cálculo do valor da Diária, 
será: 
a) 75% (setenta e cinco por cento) do valor da Diária, caso a viagem se estenda por mais de 12 (doze) horas ou se 
houver pernoite; 
b) 50% (cinquenta por cento) do valor da Diária, na viagem com duração inferior a 12 (doze) horas. 
Art. 5º As Diárias serão concedidas antecipadamente, mediante autorização do Presidente do CIDEMA ou do Secretário 
Executivo, que será lavrado com 03 (três) dias de antecedência do início da viagem. 
§ 1º O ato da concessão de Diária conterá obrigatoriamente, o nome e o cargo, emprego ou função do servidor, a 
duração prevista para o afastamento, a missão a ser cumprida e o momento previsto de chegada. 
§ 2º No caso de emergência ou força maior, em que não sejam possíveis o processamento e a concessão antecipada 
das Diárias, será de forma excepcional, desde que devidamente justificada, procedida a indenização das despesas com 
transporte e alimentação, desde que devidamente comprovadas através de apresentação de documento fiscal com a 
indicação do CNPJ do CIDEMA e assinatura do servidor, bem como o relatório de viagem; 
§ 3º Quando o cumprimento da missão exigir afastamento por prazo superior ao previsto poderá o Presidente ou 
Servidor, receber a diferença a que faz jus após o seu regresso, este último mediante requerimento devidamente 
fundamentado e com provas da necessidade de extensão do afastamento. 
§ 4º Na hipótese de o regresso do Presidente ou Servidor ocorrer antes da data prevista, deverá recolher aos cofres do 
consórcio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a quantia recebida a maior. 
§ 5º Estará igualmente obrigado a restituir, nesse caso, a totalidade, o valor das Diárias recebidas, o Presidente ou 
Servidor que deixar de apresentar, dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados de regresso, o Relatório de Viagem contendo os comprovantes da viagem. 
Art. 6º Para os deslocamentos realizados através de veículo oficial, os valores correspondentes ao combustível e 
demais despesas ocorridas com o veículo durante a viagem, serão reembolsadas mediante comprovação das despesas 
conforme § 2º do art. 5º desta resolução. 
Parágrafo único . Em caso de utilização de veículo do próprio servidor, devidamente justificada quando da falta de 
veículo oficial, aplicam-se igualmente as hipóteses dos artigos anteriores. 
Art. 7º Os pedidos de concessão de Diárias serão processados pelo Secretário Executivo e atendidos mediante 
autorização da autoridade competente na forma do disposto no Art. 5º desta Resolução. 
Art. 8º O ANEXO I faz parte integrante desta Resolução. 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
Campo Grande, 24 de agosto de 2022. 

NELSON CINTRA RIBEIRO 
Presidente do CIDEMA 

ANEXO I 

Natureza do cargo Diária dentro do Estado Diária Fora do Estado 
Presidente/Vice Presidente 12 UFERMS 24 UFERMS 

Secretário Executivo e Demais Empregados e Servidores Municipais colocados à disposição do 
Consórcio 5,5 UFERMS 10 UFERMS 
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CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO 
DA REGIÃO SUL DE MS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE MS
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FRANCISCO PIROLI, Presidente do CONISUL, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei. HOMOLOGA E 
RATIFICA a Dispensa de Licitação, conforme Justificativa e Parecer Jurídico constante do Processo Administrativo abaixo 
relacionado, com base na Lei nº 8.666/93. PROCESSO Nº: 22/2022 - DISPENSA: Nº 14/2022.  OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SITE (PORTAL PUBLICO). FAVORECIDO: L2F SISTEMAS 
WEB LTDA ME CNPJ: 12.491.159/0001-35. VALOR GLOBAL: R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inc. II da lei 8666/93 e Lei n º 11.107/2005. 

Iguatemi-MS, 26 Agosto de 2022. 
_______________________________ 

FRANCISCO PIROLI – Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AMAMBAI

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5060

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP – Contratada. 
CNPJ: 27.024.068/0001-67 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 441,95 (Quatrocentos e quarenta e um Reais e noventa e cinco centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 24 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5065

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP – Contratada. 
CNPJ: 18.729.614/0001-74 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 1.935,75 (Um mil novecentos e trinta e cinco Reais e setenta e cinco centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 24 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 
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Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5066

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES EIRELI - EPP – Contratada. 
CNPJ: 37.353.192/0001-20 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 1.422,00 (Um mil quatrocentos e vinte e dois Reais). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 24 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5070

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO - ME – Contratada. 
CNPJ: 36.403.682/0001-20 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 3.095,44 (Três mil noventa e cinco Reais e quarenta e quatro centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 25 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5071

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
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LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI – ME – Contratada. 
CNPJ: 35.247.597/0001-58 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 722,25 (Setecentos e vinte e dois Reais e vinte e cinco centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 25 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5073

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
MÁRCIO ABDALLAH FERNANDES – ME – Contratada. 
CNPJ: 08.650.755/0001-43 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 963,10 (Novecentos e sessenta e três Reais e dez centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 25 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5072

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094440/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2022 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
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CNPJ: 03.568.433/0001-36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante 
CNPJ: 13.823.697/0001-42 
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI - ME – Contratada. 
CNPJ: 27.261.526/0001-81 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Amambaí – MS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas no anexo I, do Edital. 
Valor : R$ 4.165,50 (Quatro mil cento e sessenta e cinco Reais e cinquenta centavos). 
Dotação Orçamentária 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.21 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
Local e Data: Amambai/MS, 25 de Agosto de 2022. 
Assinam : 
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 011.532.951-05 
Gilmar Machado da Costa – Contador 
CRC: 006945/0-1 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 2.482/2021

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CONTRATO № 2.482/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 090452/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2021 
FORNECEDOR: FG COPIADORAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.676.824/0001-28 
A Secretaria Municipal de Gestão faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos 
alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo 
com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que 
tem como objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO de empresa especializada na Prestação de 
serviço de Locação de Impressoras e Multifuncionais e Serviço de Assistência técnica (incluso o fornecimento de Peças, 
toner, cilindro e papel sulfite) para atender a Prefeitura Municipal de Amambai, em conformidade com as condições 
estabelecidas no presente edital, termo de referência e anexos, do Pregão Presencial SRP nº 061/2021, proposta 
da contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 090452/2021. 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 6275 – FICHA 8002 
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede e Vida Escolar 
Centro de Custo: 001-006 – Conta: 2.221-7 – SEMED 
R$ - 23.999,94 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 4205 – FICHA 404 
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária 
Centro de Custo: 001-005 – Conta: 180.000-0 – ICMS 
R$ - 10.999,89 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 6288 – FICHA 8010 
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
10.301.0008.2152.0000 – PAB V – Saúde da Família SF 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS 
R$ - 6.000,02 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 4206 – FICHA 8010 
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02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda 
Centro de Custo: 001-005 – Conta: 180.000-0 – ICMS 
R$ - 2.700,00 
APOSTILAR 
EMPENHO 5004 – FICHA 389 
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio 
Centro de Custo: 001-005 – Conta: 180.000-0 – ICMS 
R$ + 6.000,02 
APOSTILAR 
EMPENHO 5006 – FICHA 389 
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio 
Centro de Custo: 001-005 – Conta: 180.000-0 – ICMS 
R$ + 9.999,51 
APOSTILAR 
EMPENHO 5009 – FICHA 746 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 7.999,92 
APOSTILAR 
EMPENHO 5005 – FICHA 1036 
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
18.122.0012.2055.0000 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 
Centro de Custo: 001-002 – Conta: 11.956-3 – ICMS Ecológico 
R$ + 9.999,99 
APOSTILAR 
EMPENHO 5003 – FICHA 502 
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto da Rede e Vida Escolar 
Centro de Custo: 001-006 – Conta: 2.221-7 – SEMED 
R$ + 4.400,01 
APOSTILAR 
EMPENHO 5008 – FICHA 232 
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 
08.244.0056.2208.0000 – Benefícios Eventuais da Assistência Social 
Centro de Custo: 003-001 – Conta: 1.030-8 – FMAS 
R$ + 1.299,96 
APOSTILAR 
EMPENHO 5007 – FICHA 232 
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 
08.244.0056.2208.0000 – Benefícios Eventuais da Assistência Social 
Centro de Custo: 003-001 – Conta: 1.030-8 – FMAS 
R$ + 4.000,44 
AMPARO LEGAL : § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.                          
Amambai – MS, 18 de Agosto de 2022. 
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_______________________________________________ 
LUCINEY MULLER BAMPI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO    

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

Departamento de Licitação
DÉCIMO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 2.380/2021

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CONTRATO № 2.380/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088640/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 
FORNECEDOR: S. H. INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.539/0001-05 
A Secretaria Municipal de Saúde faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados 
nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a 
necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem 
como objeto a Prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, assemelhados 
e gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas, através de software de gerenciamento via web 
(internet), com a disponibilização de bens de consumo, substituição de peças e demais materiais para a frota de 
veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Amambai/MS. 
MATERIAIS 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 4781 – FICHA 739 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-001 – Conta: 7.678-3 – EC-29 – Rec. Próprio 
R$ -120.000,00 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 2709 – FICHA 739 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-001 – Conta: 7.678-3 – EC-29 – Rec. Próprio 
R$ -57.946,02 
MATERIAIS 
APOSTILAR 
EMPENHO 5043 – FICHA 740 
02.09.01 – FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 120.000,00 
APOSTILAR 
EMPENHO 5039 – FICHA 740 
02.09.01 – FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 57.946,02 
LUBRIFICANTE 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 2708 – FICHA 739 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-001 – Conta: 7.678-3 – EC-29 – Rec. Próprio 
R$ -11.834,41 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

10 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

APOSTILAR 
EMPENHO 5040 – FICHA 740 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 11.834,41 
COMBUSTÍVEL 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 2707 – FICHA 739 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-001 – Conta: 7.678-3 – EC-29 – Rec. Próprio 
R$ -241.324,01 
APOSTILAR 
EMPENHO 5041 – FICHA 740 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 241.324,01 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EMPENHO 2710 – FICHA 745 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-001 – Conta: 7.678-3 – EC-29 – Rec. Próprio 
R$ -117.553,06 
                      
APOSTILAR 
EMPENHO 5042 – FICHA 746 
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos 
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica 
Centro de Custo: 009-056 – Conta: 35.222-5 – Bloco Custeio FNS – Fonte 0.1.14 
Detalhamento 74 – Port. 854/22 – Emenda Custeio 
R$ + 117.553,06 
AMPARO LEGAL : § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.  
                                
Amambai – MS, 23 de Agosto de 2022. 
_______________________________________________ 
DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE    

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DO PROCESSO Nº 023/2022

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022 
 DISPENSA DE LICITAÇÃO 
O Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do 
Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto do Processo 
Administrativo nº 023/2022, de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 
e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio 
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eletrônico oficial. 
OBJETO: Aquisição de materiais para a restauração da pintura do plenário, bem como lâmpadas para reposição da 
iluminação no referido local, e aproveitando o ensejo, a aquisição de um sifão para o tanque de uma boca, localizado 
na área externa anexo à Copa deste Poder Legislativo. 
EMPRESAS VENCEDORAS: 
SIGNORI & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ: 33.177.957/0001-67 
Valor R$ 3.087,20 (Três mil e oitenta e sete reais e vinte centavos). 
SAO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA inscrita sob o CNPJ: 02.642.132/0001-42, 
Valor R$ 1.635,70 (Um mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). 
VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA inscrita sob o CNPJ: 08.311.814/0001-59, 
Valor R$ 136,80 (Cento e trinta e seis reais e oitenta centavos). 
TOTAL GERAL: R$ 4.859,70 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS). 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS: 
01.031.0001.2001- Manutenção atividades da Secretaria da Câmara 
3.3.90.30.24.00.00.00 – Material de Construção para reparo em Imóveis. 

Amambai-MS, 26 de agosto de 2022. 
Valter Brito da Silva 

Presidente 
Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ANTÔNIO JOÃO
Recursos Humanos

portarias
PORTARIA N0198 de 2022. 
O Prefeito Municipal de Antônio João no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em 
vista a Lei Complementar N° 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Geral Municipal da Micro e Pequena Empresa. 
RESOLVE, 
Art. 1° - Nomear o Sr(a). LUAN ANTONIO DA SILVA MARQUES, em cumulação como secretario municipal de 
habitação, como Agente de Desenvolvimento do Município de Antônio João 
Art.2° - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município da 
implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar N°123/06 e suas alterações na 
147/2014 além de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico e social do município. 
Art. 3° - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento: 
• Auxiliar na organização e operacionalização de um Plano de Trabalho/Ações de implementação da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas no município; 
• Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o 
trabalho; 
• Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade 
um caráter oficial; 
• Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do 
trabalho, e diretamente com os empreendedores do município; 
• Manter registro organizado de todas as suas atividades; e 
• Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais. 
Art. 4 – A presente nomeação terá caráter complementar às atribuições já desenvolvidas pelo agente público, 
considerando-se, para todos os efeitos, relevante serviço público não remunerado. 
Art. 5º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Cumpra-se e publique. 
Antônio João, 24 de Agosto de 2022. 
_______________________________ 
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Jussara Pires Fernandes 

Recursos Humanos
ORDENADORES

Portaria  RH nº.  182,  De 26 de julho de  2022. 

“Designa  Servidora   para   exercer   função  de  Gestora   Geral do  Fundo Municipal  de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, 
do Município de Antonio João-MS, e dá outras providências”. 

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA,  Prefeito  Municipal  de  Antônio  João,   Estado   de    Mato  Grosso  do Sul, usando das atribuições de seu cargo, 

DECRETA: 
Art. 1º. – Designar a servidora EDILENE RODRIGUES MULLER FERNANDES, ocupante  do cargo comissionado de 
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para exercer a função de Gestora Geral do Fundo Municipal de 
Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, do Município de Antonio João-MS. 
Parágrafo Único: A servidora designada para exercer a função de Gestora Geral do Fundo Municipal de Assistência 
Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, do Município de Antonio João-MS, terá como responsabilidade 
o Ordenamento de Despesas dos referidos Fundos. 
Art. 2º. – A Gestora ora designada, deverá repassar diariamente todos os documentos relativos a despesas e receitas 
dos Fundos acima mencionados, ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, para que os mesmos sejam contabilizados e 
incorporados ao balancete geral da Prefeitura Municipal de Antônio João-MS. 
Art. 3º. – As transações bancárias relativas á emissão de cheques, de pedido de talonários, de transferências, de 
documentos de microfilme e demais documentos bancários, deverão ser assinados em conjunto, pela Prefeito Municipal 
e pelo Gestor Geral do Fundo Municipal de Assistência Social dos Direitos da Criança e do Adolescente–FMDCA do 
Município de Antonio João-MS, ou em caso de ausência ou qualquer outra  impossibilidade, pela Prefeito Municipal e pelo 
Sr. Fabiano Garcia Boeira, Secretário Municipal de Finanças. 
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Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, 
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir 
de 21 de Julho de 2022. 

AGNALDO MARCELO DAS SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Portaria  RH nº.  183,  De 26 de julho de  2022. 

“Designa  Servidora   para   exercer   função  de  Gestora   Geral do  Fundo Municipal  de Investimento social – FMIS, do  Município de Antonio João, e dá 
outras providências”. 

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA,  Prefeito  Municipal  de  Antônio  João,   Estado   de    Mato  Grosso  do Sul, usando das atribuições de seu cargo, 

DECRETA: 
Art. 1º. – Designar a servidora EDILENE RODRIGUES MULLER FERNANDES, ocupante  do cargo comissionado de 
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para exercer a função de Gestora Geral do  Fundo Municipal  de 
Investimento social – FMIS, do Município de Antonio João-MS. 
Parágrafo Único: A servidora designada para exercer a função de Gestora Geral dos  Fundos Municipais  de Investimentos 
sociais – FMIS, do Município de Antonio João-MS, terá como responsabilidade o Ordenamento de Despesas dos referidos 
Fundos. 
Art. 2º. – A Gestora ora designada, deverá repassar diariamente todos os documentos relativos a despesas e receitas 
dos Fundos acima mencionados, ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, para que os mesmos sejam contabilizados e 
incorporados ao balancete geral da Prefeitura Municipal de Antônio João-MS. 
Art. 3º. – As transações bancárias relativas á emissão de cheques, de pedido de talonários, de transferências, de 
documentos de microfilme e demais documentos bancários, deverão ser assinados em conjunto, pela Prefeito Municipal 
e pelo Gestora Geral do Fundo Municipal Gestora Geral do  Fundo Municipal  de Investimento social – FMIS, do Município 
de Antonio João-MS, ou em caso de ausência ou qualquer outra  impossibilidade, pela Prefeito Municipal e pelo Sr. 
Fabiano Garcia Boeira, Secretário Municipal de Finanças. 
Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, 
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir 
de 21 de Julho de 2022. 

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Jussara Pires Fernandes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
APARECIDA DO TABOADO

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°043/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, inscrito no CPF 
sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de Aparecida do 
Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-53, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato representado 
por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 - SSP/MS, 
inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, Centro, CEP 
79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) CRISIANA 
DOS SANTOS LIMA, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 001001257 SSP/MS, 
inscrito no CPF sob n.º 808.596.901-72, residente e domiciliado na Rua AMAURI TEODORO DA SILVA, n.º 4447, 
Bairro JARDIM PARAÍSO I, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente 
Contrato de Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas 
seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
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Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
CRISIANA DOS SANTOS LIMA 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°044/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, inscrito no CPF 
sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de Aparecida do 
Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-53, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato representado 
por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 - SSP/MS, 
inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, Centro, CEP 
79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) GILDA LUIZA 
FERREIRA DEROSSI, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) SOLTEIRA, portador do RG. n.º 1.543.370 SEJUSP/
MS, inscrito no CPF sob n.º 015.241091-00, residente e domiciliado na AVENIDA PORTO TABOADO, n.º 4747, Bairro 
CENTRO, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente Contrato de Trabalho 
Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
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9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
GILDA LUIZA FERREIRA DEROSSI 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°045/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de 
Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado 
pelo Prefeito JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, 
inscrito no CPF sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de 
Aparecida do Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-
53, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato 
representado por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 
- SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, 
Centro, CEP 79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) 
MELINA ROSSI DE QUEIROZ, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 0013.25197, 
SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 010.527.071-73, residente e domiciliado na Rua ALAMEDA ROSA, n.º 3120, Bairro 
JARDIM DAS FLORES, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente Contrato de 
Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
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deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
MELINA ROSSI DE QUEIROZ 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°046/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de 
Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado 
pelo Prefeito JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, 
inscrito no CPF sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de 
Aparecida do Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-
53, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato 
representado por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 
- SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, 
Centro, CEP 79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor 
(a) DÉBORA CINDEL NUNES DE ANDRADE, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) UNIÃO ESTÁVEL, portador 
do RG. n.º 2.041.197 SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 058.882.811-40, residente e domiciliado na Rua MARIA 
ANTÔNIA DE JESUS, n.º 330, Bairro TIA CHICA I, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram 
entre si, o presente Contrato de Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, 
mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
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2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
DÉBORA CINDEL NUNES DE ANDRADE 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°047/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, inscrito no CPF 
sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de Aparecida do 
Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-53, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato representado 
por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 - SSP/MS, 
inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, Centro, CEP 
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79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) VERA LÚCIA 
SILVA LIMA SANTOS, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 2.698.727 SEJUSP/
MS, inscrito no CPF sob n.º 641.741.744-15, residente e domiciliado na Rua ACRE, n.º 1277, Bairro CHÁCARA BOA 
VISTA, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente Contrato de Trabalho 
Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
VERA LÚCIA SILVA LIMA SANTOS 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 
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RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°048/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, inscrito no CPF 
sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de Aparecida do 
Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-53, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato representado 
por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 - SSP/MS, 
inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, Centro, CEP 
79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) DANIELA 
MARIA OLIVEIRA, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) SOLTEIRA, portador do RG. n.º 001.604.002, SEJUSP/
MS, inscrito no CPF sob n.º 022.623.751-60, residente e domiciliado na Rua LEOZÓRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, n.º 
3536, Bairro JARDIM SAMARA, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente 
Contrato de Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas 
seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
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Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
DANIELA MARIA OLIVEIRA 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°049/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, inscrito no CPF 
sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de Aparecida do 
Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-53, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato representado 
por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 - SSP/MS, 
inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, Centro, CEP 
79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) ELIZABETE 
LOPES DA COSTA, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 12.925.880 SSP/MG, 
inscrito no CPF sob n.º 078.596.556-40, residente e domiciliado na Rua GUARARAPES, n.º 2731, Bairro JARDIM 
AEROPORTO, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente Contrato de 
Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
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b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
ELIZABETE LOPES DA COSTA 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°050/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de 
Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado 
pelo Prefeito JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, 
inscrito no CPF sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de 
Aparecida do Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-
53, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato 
representado por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 
- SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, 
Centro, CEP 79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) 
JOCIMARA SOARES TELES, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 1.675.861 
SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 465.646.911-49, residente e domiciliado na Rua FILOGONIO FERREIRA FILÓ, 
n.º 1299, Bairro SANTA LUZIA, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente 
Contrato de Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas 
seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
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dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 
Cláusula sexta – dos direitos do contratado 

6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
JOCIMARA SOARES TELES 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

RECURSOS HUMANOS
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO N°051/2022 - PROCESSO SELETIVO 001/2022

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.563.335/0001-06, com sede na Rua Elias Tolentino de 
Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, nesta cidade de Aparecida do Taboado/MS, neste ato devidamente representado 
pelo Prefeito JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, brasileiro, solteiro, dentista, portador do RG. n.º 001.579.966 - SSP/MS, 
inscrito no CPF sob n.º 020.510.901-22, residente e domiciliado na Rua Jesuíno Tiago, nº 689, Centro, nesta cidade de 
Aparecida do Taboado/MS, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob n.º 31.025.540/0001-
53, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 4422, Centro, nesta cidade de Aparecida do Taboado - MS, neste ato 
representado por sua Gestora, a Senhora ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG. nº 441165 
- SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 448.015.801-49, residente e domiciliada na Rua Carlos Alves Ferreira, n° 1155, 
Centro, CEP 79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado – SP, e de outro lado, como contratado(a), o senhor (a) 
JULIANA DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA, (nacionalidade) brasileiro(a), (estado civil) CASADA, portador do RG. n.º 
2.065.559 SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 053.358.881-21, residente e domiciliado na Rua PARA, n.º 1452, 
Bairro CENTRO, na cidade de Aparecida do Taboado, CEP nº 79.570-000, celebram entre si, o presente Contrato de 
Trabalho Temporário, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira - do fundamento legal 
1. O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, que tramitou 
perante a Prefeitura Municipal, devidamente homologado pelo Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 
2022, fundamentado na Lei Municipal nº 1.104, de 28 de junho de 2006, com alterações na Lei n°1678, de 22 de 
dezembro de 2021. 

Cláusula segunda - do objeto 
2.1 O contratado prestará serviços para o contratante, exercendo as funções de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL, cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 
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2.2 O contratado será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Presidente Vargas nº 4422, Centro – 
Aparecida do Taboado/ MS, CEP: 79.570-000 Tel.:(67) 3565-4646/3565-6393   site: www.aparecidadotaboado.ms.gov.
br 

Cláusula terceira – da vigência contratual 
3.1 O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o inciso II, Parágrafo único do Artigo 4° da Lei 1.104 de 28 de junho de 2006, de conformidade com os 
interesses da Administração. 

Cláusula quarta – do valor dos vencimentos 
4.2 O contratante pagará para o contratado a importância mensal de R$ 1.350,00, (um mil trezentos e cinquenta reais) 
devendo o pagamento obedecer às mesmas regras dos servidores públicos do Município. 

Cláusula quinta – das obrigações do contrato 
5.1 O contratado deverá se atentar a cumprir não somente as atribuições descritas no edital, como também cumprir os 
deveres e as proibições constantes dos artigos 111 e 112, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1990 – Estatuto 
dos Servidores Públicos  e Lei 036/2012 - Estatuto do Magistério do Município. 

Cláusula sexta – dos direitos do contratado 
6.1 Os direitos do contratado são os constantes dos artigos 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 98, 99, 111, 112, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 179, da Lei Municipal n.º 429/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Cláusula sétima – do regime previdenciário 
7.1 O contratado será filiado ao Regime Geral de Previdência Social e será contribuinte 
obrigatório do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS. 

Cláusula oitava - da dotação orçamentária 
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria 
já mencionada no cálculo de impacto. 

Cláusula nona - da rescisão 
9.1 O presente contrato será rescindido: 
a) no término do prazo, não ocorrendo prorrogação; 
b) a qualquer tempo, por insuficiência de desempenho ou por interesse unilateral 
da Administração. 

Cláusula décima primeira - do foro 
10.1. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste 
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
Estando de conformidade com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente 
instrumento, lavrado em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Aparecida do Taboado/MS, ___________________________ de 2022. 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado 
ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Gestora do Fundo Municipal de Educação 
JULIANA DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA 
Contratado 
Testemunhas: 
Carlos Alberto Santos Fette 
Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho 
Nathália Candelária Tonelli 
Assistente de Administração 

Matéria enviada por NATHALIA CANDELARIA TONELLI DE SOUZA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO – PROGRAMA TEMPO DE APRENDER EDITAL Nº 
003/2022.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL, torna pública a classificação 
final dos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Assistentes de Alfabetização para atuar, de forma voluntária, em 
turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Aparecida do Taboado/MS, no âmbito do 
Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), instituído pela portaria nº 280, de 19 de 
fevereiro de 2020 e consolidado pela resolução nº 06, de 20 de abril de 2021. 
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NOME DO (A) CANDIDATO (A) PONTUÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
MAIBI CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS 09 1° 
LETÍCIA SPONTON CÂNDIDO 08 2° 
MARIUZA LEANDRA DA COSTA 07 3° 
VANESSA BATISTA BARBOSA 06 4° 
ELIANA NOGUEIRA DA SILVA CARVALHO 04 5° 
JÉSSICA CRISTINA DA SILVA 04 6° 
LIDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA 04 7° 
LUCI BARROS DA SILVA 04 8° 
ZAÍNE NOBRE SILVA DOS SANTOS 04 9° 
FÁBIO MENEZES BARROSO 04 10° 
FABIANE CRISTINA VITORINO 03 11° 
GEIZE ALVES DE OLIVEIRA 03 12° 
GEANE NOVAES TEODORO 03 13° 
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA 02 14° 
ROSÂNGELA SILVA DE FREITAS FERREIRA 02 15° 
ALESSANDRA VILARIM DOS SANTOS 01 16° 
DANIEL OLIVEIRA MONTEIRO 01 17° 

Aparecida do Taboado, 29 de agosto de 2022. 
                                               _________________________________ 

Ana Rita Paião Oliveira 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Decreto “RH” n° 011, de 16 de fevereiro de 2022. 
Matéria enviada por ANA RITA PAIÃO OLIVEIRA 

Secretaria de Saude
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO Procedimento Administrativo/SMS nº: 009/2022. 

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº: 027/2022. Credenciamento SMS nº 006/2022.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO 

Procedimento Administrativo/SMS nº: 009/2022. 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº: 027/2022. 
Credenciamento SMS nº 006/2022. 
O presente instrumento se presta a cumprir o contido no art. 25 da Lei 8.666/93 e no subitem 9, da alínea B, do item 
3, do Anexo VI, da Resolução – TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018, como antecedente necessário à contratação 
por Inexigibilidade de Licitação. 
Assunto – Inexigibilidade de Licitação para contratação de serviços de saúde por Credenciamento de empresas. 
Interessado – Fundo de Saúde de Aparecida do Taboado/MS, através da Secretaria Municipal de Saúde. 
Objeto – Credenciar todas as empresas do ramo, interessadas em prestar serviços na área de ODONTOLOGIA. 
Fundamento legal – artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 25, caput, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores. 
Prazo de vigência do credenciamento – até o dia 31 de dezembro de 2022, a contar da data de publicação do Aviso 
de Abertura do Edital de Credenciamento SMS nº 006/2022. 
Prazo de vigência dos Termos de Adesão ao Credenciamento – até o dia 31 de dezembro de 2022 a contar da 
assinatura de cada Termo de Adesão. 
Ratificação da Inexigibilidade – 04 de agosto de 2022. 
Aparecida do Taboado/MS, 04 de agosto de 2022. 

José Natan de Paula Dias 
Prefeito 

Matéria enviada por LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA 

Inexigibilidade de Licitação nº 034/2022. Processo de Compras nº 216/2022.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação nº 034/2022. 
Processo de Compras nº 216/2022. 
Ementa: 
“Licitação. Inexigibilidade. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO E REPARO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SDH20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
O presente instrumento se presta a cumprir o contido no art. 25 da Lei 8.666/93 e no item 4, do Anexo VI, da Resolução 
– TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018, como antecedente necessário à contratação por Inexigibilidade de Licitação. 
Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E 
REPARO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO SDH20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa contratada e especificação dos serviços: 
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EMPRESA: LABTEST DIAGNOSTICA S/A 

CNPJ: 16.516.296/0001-38 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTD. VALOR TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO 
ANALISADOR HEMATOLÓGICO SDH20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01 

R$ 981,00 

Fundamento legal – com fundamento no inciso I, do artigo 25, c/c art. 13, inciso, VI, da Lei n.º 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 
Prazo de vigência da prestação – 30 (trinta) dias, a contar da Nota de Empenho. 
Ratificação da Inexigibilidade – 26 de agosto de 2022 . 
Aparecida do Taboado/MS, 26 de agosto de 2022 

_________________________________ 
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 

Prefeito 
Matéria enviada por NATALLYA ALVES SENA OLIVEIRA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL N.º 072/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL N.º 072/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022 

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa 
interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação 
Pública, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 052 /202 2 , com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nª 
070/2020 , com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de Menor preço por item , mediante o Sistema de 
Registro de Preços, para o fornecimento de leite integral pasteurizado tipo “C”, para diversos setores da 
Administração Pública Municipal de Aparecida do Taboado – MS , conforme especificações e forma prevista no 
Anexo I - Termo de Referência. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: 
“Acesso Identificado”. 
Recebimento das propostas: 30/08 / 2022 , às 09:00 horas, mediante sua inserção na página eletrônica: 
https://bllcompras.com ; 
Do encerramento do recebimento das propostas: 13/09/2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF); 
Data de abertura das propostas: 13/09/2022, às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF); 
Início da disputa: 13/09/2022, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF); 

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: ABERTO 

Endereço eletrônico da disputa: https://bllcompras.com .   
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download nos sites: https://
aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1 ou no site da plataforma: https://bllcompras.com , ou 
ainda através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br ou mediante retirada de cópia 
do mesmo, em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de 
Licitação, situado no Paço Municipal “Oswaldo Bernardes da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, 
Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS. 
Aparecida do Taboado/MS, aos 24 de agosto de 2022. 

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito 

Matéria enviada por LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS PEDROSO 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL N.º 082/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022
AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital n.º 082/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022 

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa 
interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação 
Pública, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0 59 /2022 , com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nª 
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070/2020 , com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM , para a aquisição 
de lousas de vidro com adesivos quadriculados para creches e escolas da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Aparecida do Taboado - MS 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: 
https://bllcompras.com “Acesso Identificado”. 
Recebimento das propostas: 30/08/2022 , às 09:00 horas, mediante sua inserção na página eletrônica: 
https://bllcompras.com ; 
Do encerramento do recebimento das propostas: 14/09/2022, às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF); 
Data de abertura das propostas: 14/09/2022, às 09:10 horas (Horário de Brasília - DF); 
Início da disputa: 14/09/2022, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF); 

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: ABERTO 

Endereço eletrônico da disputa: https://bllcompras.com .   
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download nos sites: https://
aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1 ou no site da plataforma: https://bllcompras.com , ou 
ainda através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.br ou mediante retirada de cópia 
do mesmo, em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de 
Licitação, situado no Paço Municipal “Oswaldo Bernardes da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, 
Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS. 
Aparecida do Taboado/MS, aos 26 de agosto de 202 2. 

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS 
Prefeito 

Matéria enviada por LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS PEDROSO 

Recursos Humanos
 PORTARIA “RH” N.º 394, 15 de agosto de 2022.

               
José Natan de Paula Dias, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E 
Art. 1º - DISPENSAR o senhor ADILSON VALENTIM DE FREITAS , matrícula 20-1 , lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, da função gratificada de Chefe de Setor, símbolo DAI-2, que vem exercendo nesta municipalidade. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrári o. 
REGISTRE-SE,       PUBLIQUE-SE      E        CUMPRA-SE. 
Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de 
agosto de 2022. 

       
José Natan de Paula Dias 

Prefeito 
Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei. 

       
Fernanda de Souza Lima Ziviani 

Secretária  Municipal de Administração 
Matéria enviada por ADELAIDE BARBOSA DUTRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BATAGUASSU

Secretaria de Administração e Fazenda
Termo de Apostilamento

1° Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preços nº 024/2022, referente ao Pregão Presencial 
nº 018/2022 e Processo Administrativo Licitatório nº 082/2022, com a finalidade de remanejamento de 
quantidades de saldo da Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura. 
O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, neste ato representado pelo Sr. AKIRA OTSUBO, portador da Carteira de Identidade 
sob o RG nº 509.000 SSP/MS e CPF nº 005.528.101-00, residente e domiciliado na Rua Peruíbe, nº 240, Jardim 
Acapulco, Bataguassu – MS, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, com a interveniência do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde a Sr. HELDER AUGUSTO 
LOPES PEREIRA LOUSA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF/MF n. 001.265.171-00 e RG n. 1041135 SSP/
MS, residente e domiciliada na rua Maracaju, nº 1066 – America I, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 
14 de dezembro de 1996, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, resolve registrar 
a alteração de quantidades de saldo referente ao 1° Termo de apostilamento, conforme parecer jurídico exarado no 
Processo Administrativo n° 082/2022, referente ao Pregão Presencial n° 018/2022, consoante as seguintes cláusulas e 
condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente termo de apostilamento tem por objeto o remanejamento de quantidades de saldo da Secretaria de Saúde, 
para a Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, no valor de R$ 1.508,94 (um mil quinhentos e oito reais e 
noventa e quatro centavos). 
CLAUSULA SEGUNDA: DO REMANEJAMENTO DE SALDO 
Fica remanejado da secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, nos 
itens n° 21, 93, 47, 48 e 66 da Ata de Registro de Preços n° 024/2022. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR REGISTRADO VALOR ACEITO 
21 AAROZ AGULINHA – POLIDO PCT 05 (KG) 3 R$ 22,48 R$ 67,44 
93 FEIJÃO CARIOQUINHA 5 R$ 10,50 R$ 52,50 
47 CARNE BOVINA COXÃO MOLE 10 R$ 39,50 R$ 395,00 
48 CARNE BOVINA DE 2° MÚSCULO MOÍDA 10 R$ 31,90 R$ 319,00 
66 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 50 R$ 13,50 R$ 675,00 

VALOR TOTAL R$ 1.508,94 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente Termo de apostilamento é celebrado de acordo com o disposto no artigo 65, II, d e § 8° da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, conforme a justificativa e o parecer 
jurídico, explanando os fatos e motivos que levam a promover a revisão dos preços registrados na forma da Lei. 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas por este primeiro 
termo de apostilamento. 
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: 
O presente termo de apostilamento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de Bataguassu – MS. 

Bataguassu/MS, 26 de Agosto de 2022. 
            _______________________________ 

MUNICIPIO DE BATAGUASSU/MS 
AKIRA OTSUBO 

PREFEITO MUNICIPAL 
____________________________________ 

HELDER AUGUSTO LOPES PEREIRA LOUSA JÚNIOR 
INTERVENIENTE 

Matéria enviada por LEANDRO MARTINS LEMES 

Secretaria de Administração e Fazenda
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

123/2022
O MUNICIPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Compras e Licitação, por 
intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta na 
modalidade de Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente: 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 
(GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E ACESSÓRIOS, COM ENTREGAS PARCELADAS, VISANDO 
ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU/MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. 
TIPO: MENOR PREÇO 
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CRITÉRIO: POR ITEM 
DATA DE ABERTURA: 12 de Setembro de 2022 
HORA DA ABERTURA: às 08h30min (Brasília) 
RETIRADA DO EDITAL : Setor de Compras e Licitação, localizada na Rua Dourados, n° 163, Centro, Bataguassu, ou 
podendo ser adquirido pelo site: https://www.bataguassu.ms.gov.br/ 
Bataguassu – MS, 26 de Agosto de 2022. 

BRUNO DA SILVA ESTECHE 
PREGOEIRO 

Matéria enviada por LEANDRO MARTINS LEMES 

EDITAL Nº 02 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MIRIM DE 
BATAGUASSU – GESTÃO 2022/2025

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DAS CHAPAS INSCRITAS 
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital nº 1 de Eleição da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal do Instituto Mirim de Bataguassu, torna público o resultado do pedido de inscrição das chapas para concorrer a 
eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Instituto Mirim de Bataguassu – Gestão 2022/2025: 
NOME DA CHAPA : “SUCESSÃO” 
Diretoria Executiva 
Presidente : Suely Martins Saito 
Vice-Presidente : Marli de Lourdes Zacarin Lima 
1º Secretário : Silvana Marli Fortes Stocco 
2º Secretário : Maria Amelia Barbosa Vieira 
1º Tesoureiro : Ailton Pinheiro Ferreira 
2º Tesoureiro : Antonio José Sobrinho 
Conselho Fiscal 
Ivaninha de Oliveira Rocha 
Luzya Natallya Kotai Lemos 
Valdevino Sebastião Gomes 
(Suplentes) 
Hugo Benicio Bonfim das Virgens 
Daiani Mikeli Vidotto 
Ligia Maria Vieira 
RESULTADO DA INSCRIÇÃO : DEFERIDA 

Bataguassu, 24 de agosto de 2022. 
Suely Martins Saito – Presidente do Instituto Mirim de Bataguassu. 

Elizete Duarte de Oliveira – Presidente da Comissão Eleitoral 
Matéria enviada por CLAUDELI DA SILVA MACIEL 

EDITAL Nº 03 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MIRIM DE 
BATAGUASSU – GESTÃO 2022/2025

HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS 
Considerando que foi apresentado pedido de inscrição por parte de uma única chapa (CHAPA SUCESSÃO) para concorrer 
a Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Instituto Mirim de Bataguassu a ser realizada no próximo dia 
29/08/2022; 
Considerando que a chapa inscrita atendeu todos os requisitos contidos no edital e no Estatuto social do Instituto Mirim 
de Bataguassu, e 
Considerando a inexistência de recursos ou impugnações em face da inscrição deferida; 
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital nº 1 de, homologa a inscrição da chapa e 
dos membros abaixo indicado para concorrer a Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Instituto Mirim de 
Bataguassu a ser realizada no próximo dia 29/08/2022; 
NOME DA CHAPA : “SUCESSÃO” 
Diretoria Executiva 
Presidente : Suely Martins Saito 
Vice-Presidente : Marli de Lourdes Zacarin Lima 
1º Secretário : Silvana Marli Fortes Stocco 
2º Secretário : Maria Amelia Barbosa Vieira 
1º Tesoureiro : Ailton Pinheiro Ferreira 
2º Tesoureiro : Antonio José Sobrinho 
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Conselho Fiscal 
Ivaninha de Oliveira Rocha 
Luzya Natallya Kotai Lemos 
Valdevino Sebastião Gomes 
(Suplentes) 
Hugo Benicio Bonfim das Virgens 
Daiani Mikeli Vidotto 
Ligia Maria Vieira 

Bataguassu, 26 de agosto de 2022. 
Suely Martins Saito – Presidente do Instituto Mirim de Bataguassu. 

Elizete Duarte de Oliveira – Presidente da Comissão Eleitoral 
Matéria enviada por CLAUDELI DA SILVA MACIEL 

PORTARIA Nº. 002/IMB/2022, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.
“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO SOCIAL Nº 

001/IMB/2022” 
SUELY MARTINS SAITO, Presidente do Instituto Mirim de Bataguassu, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o disposto no artigo 1.2 do Edital – Processo de Atendimento Social nº 001/IMB/2022 de 26 de agosto de 2022, 
pela presente. 
RESOLVE: 
Art. 1° Nomear os membros que constituirão a Comissão Especial de Seleção do Processo de Atendimento Social para 
o CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O PRIMEIRO EMPREGO – EDIÇÃO 2022: 

1. Regio Carlos Celestino Pereira Supervisor Financeiro do Instituto Mirim de Bataguassu 
2. Sandra Emilia Barbosa Coordenadora Educacional do Instituto Mirim de Bataguassu 
3. Barbara Ceccon de Souza Auxiliar de escritório/ Instituto Mirim de Bataguassu 

Bataguassu, 26 de agosto de 2022. 
SUELY MARTINS SAITO 

Presidente do Instituto Mirim de Bataguassu 
Matéria enviada por CLAUDELI DA SILVA MACIEL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BATAYPORÃ

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
DECRETO Nº 60, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.

“Substitui membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, e dá outras providências.” 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, 
DECRETA: 
Art. 1º - Nomear os representantes, abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, nomeado por meio do Decreto nº 71, de 21 de maio de 2021, com alterações introduzidas 
por meio do Decreto nº 28, de 24 de março de 2022, com a finalidade de complementar o mandato no período de até 
15/04/2023. 

Órgão/Entidade 
Associação de Pais e Mestres – APM da Escola Estadual Jan Antonin Bata 
Membro Em substituição a 
Titular 

Marcelo Rodrigo da Silva 

Titular 

Odair José de Melo 
Suplente 

Joelma Ribeiro de Souza Oliveira 

Suplente 

Marcelo Rodrigo da Silva 
Órgão/Entidade 
Associação de Pais e Mestres–APM da Escola Mun. Anísio Teixeira da Silva 
Membro Em substituição a 
Suplente 

Alessandra Aparecida de Abreu Nunes Kruger 

Suplente 

Évili de Souza Lima 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. 
Batayporã-MS, 19 de agosto de 2022. 

Germino da Roz Silva 

Prefeito Municipal 
Publicado e afixado na forma da Lei. 

Gabriel Boffo da Rocha 

Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento 
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
DECRETO Nº. 61, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

“Dispõe sobre Luto Oficial e Ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Batayporã-MS, e dá outras 
providências.” 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 
CONSIDERANDO o falecimento do atual Vereador Miguel da Silva ocorrido na data de 25 de agosto de 2022; 
CONSIDERANDO o dever deste Município em prestar sua solidariedade à família enlutada, bem como, render justas 
homenagens ao Vereador Miguel da Silva; 
CONSIDERANDO a consternação geral da comunidade batayporaense e sentimento de solidariedade, dor e tristeza que 
emerge pela perda de um cidadão exemplar e respeitável; 
CONSIDERANDO por fim é dever do Poder Executivo render justas homenagens àqueles que com seu trabalho, seu 
exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem estar da coletividade.; 
DECRETA: 
Art. 1º - LUTO OFICIAL no Município de Batayporã, por três (3) dias, contados a partir desta data, em sinal de 
profundo pesar, pelo falecimento do Vereador Miguel da Silva, que, em vida, com seu trabalho e humildade conquistou 
à comunidade do Município de Batayporã. 
Art. 2º. Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas municipais om dia 26 de agosto de 2022. 
Art. 3º. O disposto no artigo anterior não se aplica aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não 
possam ser paralisados ou interrompidos 
Art. 4º - Durante três dias a Bandeira do Município permanecerá a meio mastro, em homenagem póstuma. 
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Batayporã-MS, 26 de agosto de 2022. 

Germino da Roz Silva 

Prefeito Municipal 
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Publicado e afixado na forma da Lei. 

Gabriel Boffo da Rocha 

Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento 
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
EDITAL Nº 056-2022 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO P.S.S. Nº 003-2021

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Batayporã/MS, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
representada pela Secretária, Professora Fernanda Scarlat Martins, no uso de suas atribuições legais em concordância 
à legislação vigente na abertura do P.S.S. 003/2021 e tendo em vista a publicação da homologação do resultado final 
do mesmo, resolve: 
Art. 1º - Conforme o Decreto Municipal nº 61/2022 que “Dispõe sobre Luto Oficial e Ponto facultativo nas repartições 
públicas municipais de Batayporã-MS, e dá outras providências.” 
Art. 2º - Fica prorrogado até o dia 29/08/2022 o prazo para que a candidata Letícia Celestina de Souza, convocada 
pelo edital nº 55/2022 apresente todos os documentos necessários. 
Art. 3º – Caso a candidata não cumpra o estabelecido no art. 2° deste edital será declarada DESCLASSIFICADA e 
perderá automaticamente o direito à contratação. 
Art. 4º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Batayporã-MS, 26 de agosto de 2022. 
Fernanda Scarlat Martins 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Portaria nº.2 de 04 de janeiro de 2021 

Matéria enviada por Letícia Maria Breguedo de Luna 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL 04/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA DE TÍTULOS PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
NA ÁREA DE SAÚDE. 
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Provimentos de Cargos para a Secretaria Municipal de 
Saúde de Batayporã/MS, informa o Resultado Preliminar: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
EMILENI ALVES DE JESUS 1º 10 
MARIA DO CARMO SOUZA ROCHA 2º 00 
LUCAS SIQUEIRA 3º 00 
KAYANE LEITE PEREIRA 4º 00 

AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS 

NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
GLAUCIA DA SILVA CAPUA 1.   25 
VANESSA APARECIDA MELO DA SILVA 2.   25 
MAÍSA FARIAS COTA 3.   25 
KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO 4.   10 
VIVIANE GOMES DA CRUZ 5.   05 
APARECIDA RIBEIRO QUEIROZ 6.   00 
EURICO JOAQUIM ARAGÃO 7.   00 
ERLANY DANIELY SOARES DE OLIVEIRA 8.   00 
PATRICIA DA SILVA SOUZA 9.   00 
GABRIEL GOMES RODRIGUES DE SOUZA 10.   00 
VERA LÚCIA NEVES ALVES 11.   00 

EDUCADOR FÍSICO 

NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
GEOVANE PONTES PEREIRA 1º 60 
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ENFERMEIRO (A)- ESF 

NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
MIRNA MAYARA CAMPISANO BIASOTTO 1º 100 
RENATA FERNANDA GALINA 2º 100 
FLÁVIA ZANCHETTA SANTIAGO 3º 100 
FABIANA BARILLE DA ROCHA 4º 100 
KARINE MACEDO DE OLIVEIRA 5º 100 
FRANCIELE DE SOUZA FIGUEIREDO CANTADORI 6º 75 
KAROLINE ROSA DA CRUZ 7ª 75 
EVELIZA FONTANETTE RIBEIRO 8º 70 
RACKEL DE CARVALHO E SOUZA 9º 70 
KEITY MARIELLE ALBERTO RODRIGUES 10º 70 
GILIANE FABÍOLA MARTINS DOS REIS 11º 60 
ALDO FREDERICO COSTA DE ARAÚJO 12º 60 
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO 13º 60 
ANGELA CRISTINA DE PAULA E SILVA DA ROCHA 14º 50 
ALLANA ROBERTA DA SILVA PONTES 15º 45 
IVANA LÚCIA DE SOUZA SHIMOYAMA 16º 30 
GIOVANA MACHADO MARQUES 17º 30 
ELENA VIEIRA GALINDO 18º 20 
DANIELI APARECIDA SILVA MACHADO 19º 10 
MIRIAM DA CRUZ EVANGELISTA 20º 00 
GUILHERME GARCIA 21º 00 

MOTORISTA CLASSE C 

NOME CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
REINALDO OLEGÁRIO MARQUES 1.   100 
JAIR SANTANA DE LIMA 2.   80 
JESUÍNO BATISTA RIBEIRO 3.   80 
ANDERSON PIMENTEL VIEIRA 4.   80 
RENAN KOVALSKI RAMALHO 5.   80 
ENESTOR ROZENDO DE OLIVEIRA 6.   70 
EVALDO FERNANDES DOS SANTOS SCHULZ 7.   70 
GILMAR JORGE DOS SANTOS ALVES 8.   70 
JAIRO AMBRÓSIO SILVA 9.   70 
TIAGO OLIVEIRA FANTE 10.   60 
CLAUDIO ANICETO 11.   30 
HELBER DE MOURA MORAES 12.   30 
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SALVADOR 13.   00 

                                                                                                                  Batayporã 29 de agposto de 2022
Matéria enviada por LETÍCIA RODRIGUES SANCHES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BODOQUENA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 92/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 371/2022

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS , através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a 
abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial  tipo Registro de preço, que será regida pela Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 
e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. 
Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual, aquisição de pneus novos, câmara de ar e protetores de câmara de 
ar, para atender os veículos da Frota do Município de Bodoquena-MS. 
ABERTURA DA SESSÃO: 12 de Setembro de 2022  às 08:00 (Oito horas). 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Av: Manoel Rodrigues de Oliveira  nº. 1020 - Centro. 

O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima 
especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do 
Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com) ou no Site: www.bodoquena.ms.gov.br. 
Bodoquena -MS, 26 de Agosto de 2022. 

Nailson  Matias de Souza Junior 
Chefe Licitação 

Matéria enviada por MARCELO MENEZES GONÇALVES 

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
EXTRATO DO 1º TERMO - APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 126/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 126/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BODOQUENA, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR INTERMÉ-DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS DE BODO-QUENA/MS E DA EMPRESA RETA TRACK RASTREMAENTO VEICULAR LTDA, CNPJ N° 
37.157.085/0001-26
 
 DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo de apostilamento a alteração da Cláusula QUINTA – Dotação Orçamentária, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
03.001.04.122.2085.3.390.39.00.1.00.0000 – FICHA 26
DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.
 
Bodoquena/MS, 11 de Agosto de 2022.
 
Assinam: Edson Scarabelo - Secretário Municipal De Administração E Finanças

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA Nº 832, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Autoriza o repasse de contribuição associativa anual a Associação 
Bonito Turismo e Cultura - Instância de Governança Regional da 

Rota Pantanal-Bonito-Serra da Bodoquena e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Faço saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a autorização de repasse de contribuição associativa anual a Instância 
de Governança Regional da Rota Pantanal-Bonito-Serra da Bodoquena - IGR Pantanal-Bonito-Serra da Bodoquena. 
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar contribuição associativa anual a Associação Bonito Turismo 
e Cultura - Instância de Governança Regional da Rota Pantanal-Bonito-Serra da Bodoquena, inscrita no CNPJ nº 
07.374.405/0001-39, com sede na Rua Senador Filinto Muller, nº 627, Sala 3, Centro, na cidade de Bonito, Estado de 
Mato Grosso do Sul, CEP 79390-000. 
§ 1º O valor da contribuição de que trata o caput do art. 2º, será fixado em Unidade Fiscal Estadual de Referência de 
Mato Grosso do Sul (UFERMS), nos termos da classificação turística do Município, do Programa de Classificação Turística 
dos Municípios do Estado de Mato de Mato Grosso do Sul, tendo seus valores de referência conforme os títulos: 
a) semear/nascer: 220,6045 UFERMS; 
b) frutificar: 330,9067 UFERMS; 
c) colher: 441,2089 UFERMS. 
§ 2º Os títulos de que trata o § 1º, serão concedidos a cada 2 (dois) anos, pela Fundação de Turismo de Mato Grosso 

mailto:licita@bodoquena.ms.gov.br
http://www.bodoquena.ms.gov.br/
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do Sul - FUNDTUR, mediante classificação dos municípios seguindo critérios de avaliação da FUNDTUR. 
§ 3º A atualização do valor da contribuição de que trata este artigo será regulamentada anualmente mediante Decreto, 
de acordo com as deliberações entre a Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Instância de Governança Regional da Rota Pantanal-Bonito-
Serra da Bodoquena, em Assembleia Geral. 
§ 4º Para o exercício financeiro de 2022, o valor da contribuição de que trata o caput do art. 2º, será de R$10.000,00 
(dez mil reais); 
§ 5º A referência de que trata os incisos “a”, “b” e “c”, do § 1º para a UFERMS é o valor definido na Resolução/SEFAZ Nº 
3.229, de 16 de março de 2022, cujo valor é estabelecido em R$ 45,33 (quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações no orçamento da Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Bodoquena/MS. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, 24 de agosto de 2022. 
KAZUTO HORII 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Gleicieli Carneiro de Souza 

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 238/2022

Partes : O Município de Bodoquena/MS, CNPJ 15.465.016/0001-47 - Contratante. 
IVAN MATSUNAGA EIRELI , CNPJ nº 32.297.771/0001-89 – Contratada 
Objeto: Este tem por objeto contratação de empresa especializada visando o fornecimento de material 
pirotécnico, serviços para montagem e execução de pirotecnia para o encerramento da campanha “Agosto 
Lilás”, a ser realizado em um ponto distinto próximo à Praça de Eventos na Feira do Produtor, no município 
de Bodoquena/MS, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do CREAS. 
Processo: 366/2022 
Vigência: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
Valor Global: R$ 2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais). 
Órgão Orçamentário: 04.002.08.244.0401.2093.3.3.90.39.00 recurso: 1.82.0000 ficha: 5; 
Bodoquena/MS 22 de agosto de 2022. 
Homologo e ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

Sr. Marcilene Santos Aquino 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Matéria enviada por Douglas Ribeiro Bandeira 

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 236/2022

Partes : O Município de Bodoquena/MS, CNPJ 15.465.016/0001-47 - Contratante. 
DEISIANE DA SILVA NEVES FIALHO , CNPJ nº 28.581.454/0001-12- Contratada 
Objeto: Este tem por objeto a prestação de serviços na confecção de 23 canecas personalizadas destinadas as 
merendeiras da Rede Municipal de Ensino. 
Processo: 364/2022 
Vigência: 19 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
Valor Global: R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais). 
Órgão Orçamentário: 05.001.12.361.0502.2040.3.3.90.39.00 ficha: 149; 
Bodoquena/MS 19 de agosto de 2022. 
Homologo e ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

Sra. Valdisa Dias Olanda 
Secretária de Educação, Esporte e Lazer 

Matéria enviada por Douglas Ribeiro Bandeira 

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 239/2022

Partes : O Município de Bodoquena/MS, CNPJ 15.465.016/0001-47 - Contratante. 
COMERCIAL K & D LTDA , CNPJ nº 17.182.696/0001-17- Contratada 
Objeto: Este tem por objeto a aquisição de Material Expediente, visando atender as necessidades das 
secretarias da Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS. 
Processo: 369/2022 
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Vigência: 22 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
Valor Global: R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) . 
Órgão Orçamentário: 03.001.04.122.0301.2085.3.3.90.30.00 ficha: 24; 
Bodoquena/MS 22 agosto  de 2022. 
Homologo e ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

Sr. Edson Scarabelo 
Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

Matéria enviada por Douglas Ribeiro Bandeira 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BONITO

Departamento de Licitação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2022 - Registro de Preços 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS -  Cep: 79.290-000 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Aos três dias do mês de maio de 2022, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 
1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, JOSMAIL RODRIGUES, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG nº. 966.350 SSP/MS e CPF/MF nº. 078.627.328-39, residente e domiciliado na Rua Coronel 
Pilad Rebuá, n. 1175, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, VILKER 
FELIX DE SOUZA DA ROCHA, inscrita no CNPJ nº 40.854.427/0001-71, com endereço na Rua Copaiba, nº 591 - Vila 
Moreninha III, Campo Grande/MS, CEP: 79065-410, SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
41.976.238/0001-34, com endereço na Avenida João Paulo II, nº 1300 Sala 315 - Dona Zeli I, Nova Serrana - MG, CEP: 
35523-352, BRICKS SINALIZACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.591.057/0001-91, com endereço na Rua Agenor 
Pereira da Costa, nº 113 - Jardim Alvorada, Jandira/SP, CEP: 06612-220, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 
de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n° 61/2006 e 120/2017 , subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 
e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, 
resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°121/2022 e HOMOLOGADA nos 
autos, referente ao Pregão Presencial n°25/2022, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O objetivo da presente Ata é o registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição 
futura de aquisição de placas de sinalização vertical de trânsito para atender a demanda da Secretaria de Obras e 
Infraestrutura deste Município, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda da Coordenadoria de 
Licitações e Contratos. 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a 
serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato 
para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação 
e os quantitativos propostos. 
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o 
local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for 
solicitado pela fornecedora convocada, desde        que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação. 
2.3 – Colhidas as assinaturas, Coordenadoria de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no 
Diário Oficial do Município. 
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após 
a respectiva assinatura da Ata. 
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na 
ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação. 
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de 
Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos. 
2.7 – A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura. 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Bonito, Estado 
do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata. 
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital. 
3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento 
da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação 
dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros 
municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços deste Município. 
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo X, nas 
condições previstas neste edital. 
3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-
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lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
4 – CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO 
4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta, devendo ser de boa 
qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento 
do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo. Deverão ser entregues 
devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local 
indicado da entrega. 
4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir 
quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete. 
4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, sem qualquer ônus para administração. 
4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade da 
Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal. 
4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados 
do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o 
fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, 
dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo 
responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais. 
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva 
da licitante vencedora. 
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de 
qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes. 
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 
13h00min. 
5 – CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o 
Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n° 
8.666/93, e será formalizada através de: 
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver           obrigações futuras; 
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando    presentes obrigações futuras. 
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser 
mantidas na sua integralidade. 
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto 
da presente licitação. 
6 – CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO 
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
6.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o contratado não puder cumprir o 
compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços 
ou o cancelamento do fornecimento. 
6.3 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente 
comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”, do inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais. 
6.4 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 
elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços, notas fiscais de 
aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena 
de indeferimento do pedido. 
6.5 - A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), em função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis. 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após 
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea“b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações, 
sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
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salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme 
dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente 
conferida e atestada e m ediante a entrega de relatório de recebimento . 
7.2 – As notas fiscais deverão ser ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, dela devendo constar o número do 
Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo 
responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais. 
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais. 
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos. 
8 – CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 – À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá, garantida a 
prévia defesa, nos termos do artigo 87, “caput” e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades: 
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de 
execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do CONTRATO. 
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia 
sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da prestação. 
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do 
ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste. 
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Bonito /MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de 
comparecer para assinar o CONTRATO, no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a CONTRATADA 
ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução 
do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente 
a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a 
CONTRATADA ou cobrar judicialmente a diferença verificada. 
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4. poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 
8.1.3. deste instrumento. 
8.5 – A inexecução total ou parcial do CONTRATO poderá, garantida a prévia defesa a CONTRATADA, ensejar a 
rescisão contratual, caso a CONTRATADA venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 
8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento. 
9 – CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não 
restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando: 
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de    Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei n° 8.666/83; 
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente. 
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão 
nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste 
edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO 
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por 
item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim 
registradas: 

Item 
VILKER FELIX DE SOUZA DA ROCHA 

CNPJ: 40.854.427/0001-71 
Un Marca Qtidade Valor 

Unitário Valor Total 
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2 CONE PARA SINALIZAÇÃO DE 50CM, EM PVC, NA COR LARANJA E  COM FAIXAS BRANCAS 
INTERCALADAS. Marca: Plastcor UN Plastcor 50 R$ 15,00 R$ 750,00 

3 CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA, INJETADO EM PVC, FLEXÍVEL NA COR 
LARANJA, DE 75 CM. UN Plastcor 30 R$ 80,30 R$ 2.409,00 

Total do Proponente R$ 3.159,00 

Item 
BRICKS SINALIZACAO LTDA 

CNPJ: 12.591.057/0001-91 
Un Marca Qtidade Valor 

Unitário Valor Total 

15 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - DÊ A PREFERÊNCIA- MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18, 
TRIANGULAR, DIMENSÃO 75 CM DE LADO UN 10 R$ 145,00 R$ 1.450,00 

Total do Proponente R$ 1.450,00 

Item 
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI 

CNPJ: 41.976.238/0001-34 
Un Marca Qtidade Valor 

Unitário Valor Total 

1 ANIMAIS - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA. 
DIMENSÕES 0,50 X 0,50 CM. UN CN SINAL 10 R$ 65,00 R$ 650,00 

4 CRIANÇAS - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA. 
DIMENSÕES: 0,50 X 0,50 CM. UN CN SINAL 10 R$ 75,00 R$ 750,00 

5 CURVA A DIREITA - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE 
EXPESSURA. DIMENSÕES 0,50 X 0,50 CM. UN CN SINAL 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

6 CURVA A ESQUERDA - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE 
EXPESSURA. DIMENSÕES 0,50 X 0,50 CM UN CN SINAL 20 R$ 73,00 R$ 1.460,00 

7 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO TRANSPORTE ESCOLAR - MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 
18, DIMENSÕES 0,60 X 0,80 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 10 R$ 130,00 R$ 1.300,00 

8 ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 18, CIRCULAR, 
DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 10 R$ 75,00 R$ 750,00 

9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3: TÁXI - MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 18, 
CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 16 R$ 75,00 R$ 1.200,00 

10 OBRAS ADIANTE: 100M - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE 
EXPESSURA. DIMENSÕES 0,60X 0,40 CM. UN CN SINAL 4 R$ 73,00 R$ 292,00 

11 PLACA “REDUTOR DE VELOCIDADE” - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18, DIÂMETRO 50 
CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 50 R$ 75,00 R$ 3.750,00 

12 PLACA ÁREA ESCOLAR - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18, DIMENSÕES 50 X 50 CM E 
NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00 

13 PLACA DE ADVERTÊNCIA - LOMBADA A 50M - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18, 
CIRCULAR, DIÂMETRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 50 R$ 74,00 R$ 3.700,00 

14 

PLACA DE FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES - ACRESCIDA DA INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR “FAIXA ELEVADA” E SETA DIAGONAL PARA BAIXO A ESQUERDA. MODELO 
EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA. DIMENSÕES DE 0,75 X 
0,50 CM. 

UN CN SINAL 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 

16 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - PARADA OBRIGATÓRIA - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 
18, OCTOGONAL, DIMENSÃO DE LADO 25CM UN CN SINAL 150 R$ 105,00 R$ 15.750,00 

17 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - VELOCIDADE MÁXIMA 30 KM/H - MODELO DE AÇO CARBONO, 
CHAPA 18, CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

18 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR - MODELO EM AÇO 
CARBONO, CHAPA 18, CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

19 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO VIRAR A DIREITA - MODELO EM AÇO CARBONO, 
CHAPA 18, CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 25 R$ 75,00 R$ 1.875,00 

20 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA - MODELO EM AÇO CARBONO, 
CHAPA 18, CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 25 R$ 75,00 R$ 1.875,00 

21 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO SENTIDO PROIBIDO- MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 18, 
CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA L UN CN SINAL 25 R$ 74,00 R$ 1.850,00 

22 
PLACA LOMBADA - ACRESCIDA DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR “FAIXA ELEVADA” E SETA 
DIAGONAL PARA BAIXO A DIREITA. PLACA EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 
1,05MM DE EXPESSURA.DIMENSÕES DE 0,75 X 0,50 CM. 

UN CN SINAL 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 

23 PONTE - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA. 
DIMENSÕES 0,50 X 0,50 CM UN CN SINAL 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00 

24 PROIBIDO ESTACIONAR - MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 18, CIRCULAR, DIÂMENTRO 50 
CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA UN CN SINAL 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00 

25 PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES - MODELO DE AÇO CARBONO, CHAPA 18, CIRCULAR, 
DIÂMENTRO 50 CM E NO MINIMO 1,05MM DE EXPESSURA, UN CN SINAL 10 R$ 75,00 R$ 750,00 

26 TERMINAL RODOVIÁRIO - MODELO EM AÇO CARBONO, CHAPA 18 E NO MINIMO 1,05MM DE 
EXPESSURA. DIMENSÕES 0,50 X 0,70 CM. UN CN SINAL 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

Total do Proponente R$ 49.822,00 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
12.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto 
no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n08.666/93. 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. 0 10.520, de 17 de julho de 2002, 
dos Decretos Municipais n°61/2006 e 120/2017 , da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
aplicáveis a espécie. 
14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do 
presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento 
contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
Bonito, 26 de maio de 2022. 
Josmail Rodrigues 
Prefeito Municipal 
SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI 
Detentor da Ata 
BRICKS SINALIZACAO LTDA 
Detentor da Ata 
VILKER FELIX DE SOUZA DA ROCHA 
Detentor da Ata 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

41 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

IZABELLE MARQUES CASTILHO 
 Assessora Jurídica – OAB/MS 17.564-B 
Testemunhas: 
1) BRUNA DE SOUZA XIMENES 
CPF/MF Nº. 041.309.911-32      
                   
2) ALINE BARBOSA GIURIZZATTO 
CPF/MF Nº. 024.912.041-00 

Matéria enviada por Fernanda Siqueira Artigas 

Departamento de Licitação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2022 - Registro de Preços 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS -  Cep: 79.290-000 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Aos dezenove dias do mês de maio de 2022, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 
1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, JOSMAIL RODRIGUES, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG nº. 966.350 SSP/MS e CPF/MF nº. 078.627.328-39, residente e domiciliado na Rua Coronel 
Pilad Rebuá, n. 1175, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, ABC COMÉRCIO 
DE OXIGÊNIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.688.553/0001-30,  com endereço na Avenida Guaicurus lado impar - 
Jardim Itamaraca, Campo Grande/MS, CEP: 79062-292, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 35.820.448/0025-03, com endereço na Avenida Costa e Silva, Vila Progresso, Campo Grande/MS, CEP: 79050-
010, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n° 61/2006 e 120/2017 
, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de 
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo 
Administrativo n°125/2022 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial n°027/2022, consoante as 
seguintes cláusulas e condições: 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – O objetivo da presente Ata é o registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição 
futura de cargas e equipamentos de gás oxigênio medicinal, industrial e acetileno para atender ao Município, em 
atendimento das Secretarias Municipais de Obras e Saúde, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações 
oriunda da Coordenadoria de Licitações e Contratos. 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a 
serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato 
para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação 
e os quantitativos propostos. 
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o 
local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for 
solicitado pela fornecedora convocada, desde        que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação. 
2.3 – Colhidas as assinaturas, Coordenadoria de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no 
Diário Oficial do Município. 
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após 
a respectiva assinatura da Ata. 
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro 
de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na 
ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação. 
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de 
Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos. 
2.7 – A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura. 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Obras e Secretaria 
Municipal de Saúde de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata. 
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital. 
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3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento 
da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação 
dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros 
municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços deste Município. 
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo X, nas 
condições previstas neste edital. 
3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-
lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
4 – CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO 
4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta, devendo ser de boa 
qualidade, estar em perfeito estado de conservação. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não 
serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega. 
4.2 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, sem qualquer ônus para administração. 
4.3 – A licitante vencedora ficará obrigada: 
a) a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados do envio da 
requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete; 
b) a fornecer a carga com cilindros próprios da empresa, sem qualquer ônus para administração; 
c) a fornecer os cilindros, reguladores de pressão e Kit máscara umidificadora para atender as pessoas que necessitam 
de oxigênio; 
d) a fornecer cilindro com carga de oxigênio medicinal de reserva, quando necessário. 
OBS: as quantidades devem respeitar aquelas estipuladas no anexo II – Proposta de preços. 
4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade da 
Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal. 
4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados 
do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o 
fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, 
dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo 
responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais. 
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva 
da licitante vencedora. 
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de 
qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes. 
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante da Secretaria Municipal de Saúde 
e no Hospital Darci João Bigaton, conforme Termo de Contratualização nº. 31.054/2021, firmado entre o Hospital Darci 
João Bigaton e o Estado de Mato Grosso do Sul. 
5 – CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o 
Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n° 
8.666/93, e será formalizada através de: 
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver           obrigações futuras; 
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando    presentes obrigações futuras. 
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser 
mantidas na sua integralidade. 
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto 
da presente licitação. 
5.6 – A licitante vencedora deverá possuir a Licença de Operação para Transporte de Produtos Perigosos de titularidade 
da empresa. 
5.6.1 – Caso o transporte seja feito de forma terceirizada, a empresa vencedora deverá garantir que a empresa 
contratada possua todas as licenças necessárias para o transporte. 
6 – CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO 
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
6.2 – Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o contratado não puder cumprir o 
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compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços 
ou o cancelamento do fornecimento. 
6.3 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente 
comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”, do inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais. 
6.4 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da 
elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços, notas fiscais de 
aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena 
de indeferimento do pedido. 
6.5 - A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), em função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº. 
8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis. 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após 
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea“b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações, 
sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme 
dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente 
conferida e atestada e m ediante a entrega de relatório de recebimento . 
7.2 – As notas fiscais deverão ser ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, dela devendo constar o número do 
Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo 
responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais. 
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais. 
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos. 
8 – CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 – À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá, garantida a 
prévia defesa, nos termos do artigo 87, “caput” e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades: 
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de 
execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do CONTRATO. 
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia 
sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da prestação. 
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do 
ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste. 
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Bonito /MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de 
comparecer para assinar o CONTRATO, no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a CONTRATADA 
ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução 
do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente 
a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito /MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a 
CONTRATADA ou cobrar judicialmente a diferença verificada. 
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4. poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 
8.1.3. deste instrumento. 
8.5 – A inexecução total ou parcial do CONTRATO poderá, garantida a prévia defesa a CONTRATADA, ensejar a 
rescisão contratual, caso a CONTRATADA venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 
8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento. 
9 – CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não 
restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando: 
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de    Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei n° 8.666/83; 
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9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente. 
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da notificação ou publicação. 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Secretaria Municipal de Obras 
e Secretaria Municipal de Saúde, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições 
estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO 
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por 
item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim 
registradas: 

Item 
ABC COMÉRCIO DE OXIGÊNIO EIRELI 

CNPJ: 04.688.553/0001-30 
Un Marca Qtidade Valor 

Unitário Valor Total 

1 
ACETILENO, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS COM CAPACIDADE DE 7 A 9 KG, COM 
AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: GÁS COM CHEIRO ENJOATIVO NO AR. INFLAMÁVEL E 
EXPLOSIVO SOB ALTAS PRESSÕES E TEMPERATURAS. DISSOLVIDO EM ACETONA. 

KG Ox Modelo 54 R$ 91,00 R$ 4.914,00 

2 BICO DE CORTE GLP COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORTA ATÉ 300M. COM 
BICO DE DUAS SEDES. CAPA EM COBRE TELÚRIO E PIRULITO EM LATÃO. UN OXILEO 6 R$ 117,00 R$ 702,00 

3 CONJUNTO VALVULA CORTA CHAMAS COM FILTRO INTERNO EM AÇO INOX, VÁLVULA DE 
RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 10,00 KGF/CM². CJ OXILEO 6 R$ 475,00 R$ 2.850,00 

4 GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ (CARGA) M³ Ox Modelo 120 R$ 63,50 R$ 7.620,00 
5 GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 2M³  (CARGA) M³ Ox Modelo 185 R$ 31,00 R$ 5.735,00 
6 GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ A 4M³ (CARGA) M³ Ox Modelo 80 R$ 27,37 R$ 2.189,60 

7 GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM M³ (CARGA) M³ Ox Modelo 21600 R$ 20,00 R$ 
432.000,00 

8 KIT CANETA PARA SOLDA 200 -201, FABRICADA EM COBRE PELO PROCESSO DE REPUXO, 
COM NÍVEL DE SEGURANÇA ALTO. TAMANHOS DAS CANETAS DO KIT 2, 4, 6. KIT CONDOR 3 R$ 722,00 R$ 2.166,00 

9 
KIT EXTENSÃO PARA SOLDA 201 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 2, 4 E 6. 
EXTENSÃO DE SOLDA FABRICADA POR PROCESSO DE REPUXO, EFETUA A MISTURA DOS 
GASES INTERNAMENTE. FABRICADO EM COBRE ELETROLÍTICO. 

KIT CONDOR 3 R$ 694,00 R$ 2.082,00 

10 KIT MÁSCARA UMIDIFICADORA, EXTENSÃO 1,20M EM PVC COM COPO EM PLÁSTICO DE 
350ML KIT RWR 20 R$ 144,00 R$ 2.880,00 

11 

MANGUEIRA P/ SOLDA 5/16, MANGUEIRA TRANÇADA DE TPE (ELASTÔMERO 
TERMOPLÁSTICO). SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. TEMPERATURA DE USO PARA USO 
CONTÍNUO ENTRE -5°C E 60°C CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADAS COM TRÊS 
CAMADAS: CAMADA INTERNA DE TPE, CAMADA INTERMEDIÁRIA DE REFORÇO DE FIBRA 
TÊXTIL DE POLIÉSTER E CAMADA EXTERNA DE TPE. 

UN OXILEO 50 R$ 31,00 R$ 1.550,00 

12 OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³ A 10M³ (CARGA) M³ Ox Modelo 150 R$ 229,00 R$ 
34.350,00 

13 OXIGENIO MEDICINAL 10M3 M³ Ox Modelo 900 R$ 8,20 R$ 7.380,00 

15 

REGULADOR DE PRESSÃO PARA ACETILENO, FABRICADO EM LATÃO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, REGULADOR DE PRESSÃO COM DOIS MANÔMETROS. PRESSÃO MÁXIMA 
DE ENTRADA: 20,00K GF/CM². PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 2,20 KGF/CM². VAZÃO 
MÁXIMA: 29,70 M³/HORA. 

UN OXILEO 4 R$ 722,00 R$ 2.888,00 

16 

REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL, FABRICADO EM LATÃO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM DIAGRAMA DE NEOPREME, REGULADOR DE PRESSÃO COM DOIS 
MANÔMETROS. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 250,00KGF/CM². PRESSÃO MÁXIMA DE 
SAÍDA: 6,00 KGF/CM². VAZÃO MÁXIMA: 83,00 M³/HORA. 

UN OXILEO 4 R$ 711,00 R$ 2.844,00 

Total do Proponente R$ 
512.150,60 

Item WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0025-03 Un Marca Qtidade Valor 
Unitário Valor Total 

14 

REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
REGULADOR DE PRESSÃO COM UM MANÔMETRO E UM FLUXÔMETRO. PRESSÃO MÁXIMA 
DE ENTRADA: 250,00KGF/CM². PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 3,50 KGF/CM². VAZÃO 
MÁXIMA: 19,00 M³/HORA. 

UN WHITE 
MARTINS 50 R$ 280,58 R$ 

14.029,00 

Total do Proponente R$ 
14.029,00 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
12.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto 
no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n08.666/93. 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. 0 10.520, de 17 de julho de 2002, 
dos Decretos Municipais n°61/2006 e 120/2017 , da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
aplicáveis a espécie. 
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do 
presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento 
contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
Bonito, 26 de maio de 2022. 
Josmail Rodrigues 
Prefeito Municipal 
ABC Comércio de Oxigênio Eireli 
Detentor da Ata 
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WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 
Detentor da Ata 
IZABELLE MARQUES CASTILHO 
 Assessora Jurídica – OAB/MS 17.564-B 
Testemunhas: 
1) BRUNA DE SOUZA XIMENES 
CPF/MF Nº. 041.309.911-32      
                   
2) ALINE BARBOSA GIURIZZATTO 
CPF/MF Nº. 024.912.041-00 

Matéria enviada por Fernanda Siqueira Artigas 

Recursos Humanos
CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO Nº53 /2022

Contrato que entre si celebram o município de Bonito e a Senhora Dheniffer Mirandola Barreto. 
CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.073.673/0001-
60, com sede na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, centro, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSMAIL 
RODRIGUES, brasileiro, casado, agente político, portador da C. I. RG nº 966.350 – SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 078.627.328-39, domiciliado nesta cidade, residente na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1175, centro. 
CONTRATADO(A): 
DHENIFFER MIRANDOLA BARRETO, brasileira, portadora da C. I. RG nº 001474407 – SEJUSP/MS, inscrita no CPF/
MF sob o nº 724.160.501-25, domiciliada à Rua Antonio Maria Nunes Rondon, casa 97, nesta cidade, Bonito/ MS. 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
As partes supra nominadas celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017, especificamente na prestação de serviços pelo CONTRATADO(A), na 
função de Enfermeira em local determinado pelo CONTRATANTE, com 40 (quarenta) horas semanais a jornada de 
trabalho, devidamente comprovada pelos meios utilizados para a apuração de frequência. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 
O CONTRATADO(A) receberá do CONTRATANTE, em moeda corrente do País, como retribuição pelos serviços prestados, 
a quantia de R$ 4.292,77 (quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos ), condizente com 
o vencimento inicial atribuído ao cargo efetivo em início de carreira da mesma categoria, do quadro de pessoal de 
que trata a Lei Municipal Complementar nº 125, de 06 de janeiro de 2017, bem como o Adicional de Insalubridade na 
proporção de 20% (vinte por cento), sobre o salário base supracitado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 
O presente contrato tem vigência no período compreendido entre o dia 17 de Agosto de 2022 à 31 de Dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado por igual período, nas mesmas condições. 
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente contrato tem por fundamento legal a Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017. 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
A rescisão do presente contrato dar-se-á: 
a) pelo término do prazo contratual; 
b) por iniciativa do contratado; 
c) imediatamente, quando o contratado incorrer em infração aos deveres e proibições estabelecidas na Lei Complementar 
nº 103, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
d) por interesse do Poder Executivo Municipal. 
CLAUSULA SEXTA – DA APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL 
Aplica-se ao presente contrato o regime jurídico administrativo especial, sem que ocorra a incidência direta ou 
subsidiária das disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, filiado ao Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS, conforme disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS DO CONTRATADO(A) EM CASO DE RESCISÃO 
Por ocasião da rescisão deste contrato, o CONTRATADO(A) receberá férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço), 
saldo dos vencimentos com as respectivas vantagens e gratificação natalina proporcional, salvo em caso de rescisão 
por infração aos deveres e proibições estabelecidas no Estatuto dos Servidores, quando então terá direito apenas ao 
saldo dos vencimentos. 
Parágrafo único. A extinção deste contrato, por iniciativa do CONTRATANTE, antes do prazo contratual, não enseja o 
direito a qualquer indenização. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 
12.01 –Fundo Municipal De Saúde; 
10.122.904-Saúde, direito do cidadão; 
2.041- Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal; 
102000 – Rec. de Imposto e Transf. Imp. – Saúde. 
CLÁUSULA NONA – DOS REAJUSTES 
O valor pactuado não sofrerá reajuste, excetuando-se quando houver reajuste do quadro de pessoal de que trata a Lei 
Municipal Complementar nº 125, de 06 de janeiro de 2017. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro desta Comarca, para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer dúvidas, questões e pendências, 
oriundas da execução deste contrato ou de sua interpretação. 
E, por estarem justos e contratados assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que a tudo assistiram. 
Bonito, 17 de Agosto de 2022. 
JOSMAIL RODRIGUES 
Prefeito Municipal 
DHENIFFER MIRANDOLA BARRETO 
          Contratada 
TESTEMUNHAS: 
CAMILLA M. DE PAULA E SILVA 
C. I. RG nº 440218834 – SSP/MS 
CPF/MF nº 227.273.748-01 
IZABELLE MARQUES CASTILHO 
CPF/MF nº 932.950.491-49 
  

TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO SELETIVO 
O MUNICÍPIO DE BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.073.673/0001-
60, com sede na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, centro, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSMAIL 
RODRIGUES, brasileiro, casado, agente político, portador da C. I. RG nº 966.350 – SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 078.627.328-39, domiciliado nesta cidade, residente na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1175, centro, em obediência ao 
Parágrafo único e alíneas do art. 2º da Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017, que os Contratos de Pessoal 
Por Tempo Determinado, ficam dispensados da realização de processo seletivo. 
Bonito, 17 de Agosto de 2022. 
                     JOSMAIL RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 

Recursos Humanos
Contrato de Pessoal Por Tempo Determinado nº 003/2022, de 17/08/2022.

DECLARAÇÃO 

Contratante  : Municipal de Bonito – MS. 
Contratado: DHENIFFER MIRANDOLA  BARRETO 
Cargo: Enfermeiro Padrão 

Declaramos para os devidos fins, para quem possa interessar, revendo os arquivos do Departamento de Recursos 
Humanos a Prefeitura Municipal de Bonito – MS, a servidora Márcia Lopes Cristaldo Corrêa que ocupa o Cargo 
Efetivo de Enfermeiro Padrão, encontra-se com Vacância do cargo efetivo de Enfermeira Padrão desde 27/07/2022, 
conforme Portaria nº 601/2022-RH, de 21 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial nº 3142, de 27 de julho de 
2022, ASSOMASUL – Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.  Correspondente á contratação da DHENIFFER 
MIRANDOLA  BARRETO, feita pela Administração Municipal e para substituir a servidora cedida.  Nos termos da Lei 
municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017, de Contrato Temporário. 

Bonito – MS, 17 de agosto de 2022. 

Departamento de Recursos Humanos 
Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 
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Recursos Humanos
CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO Nº 52 /2022

Contrato que entre si celebram o município de Bonito e a Senhora Carolina Barboza Rocha. 
CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.073.673/0001-
60, com sede na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, centro, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSMAIL 
RODRIGUES, brasileiro, casado, agente político, portador da C. I. RG nº 966.350 – SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 078.627.328-39, domiciliado nesta cidade, residente na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1175, centro. 
CONTRATADO (A): 
CAROLINA BARBOZA ROCHA, brasileira, portadora da C. I. RG nº 2.442.134 – SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 
064.697.301-08, domiciliada à Rua 7 de Abril, casa 424, centro, nesta cidade, Bonito/ MS. 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
As partes supra nominadas celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017, especificamente na prestação de serviços pelo CONTRATADO na 
função de Auxiliar de Enfermagem em local determinado pelo CONTRATANTE, com 40 (quarenta) horas semanais a 
jornada de trabalho, devidamente comprovada pelos meios utilizados para a apuração de freqüência. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 
O CONTRATADO (A) receberá do CONTRATANTE, em moeda corrente do País, como retribuição pelos serviços prestados, 
a quantia de R$ 1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reais), condizente com o vencimento inicial atribuído ao cargo 
efetivo em início de carreira da mesma categoria, do quadro de pessoal de que trata a Lei Municipal Complementar nº 
125, de 06 de janeiro de 2017, bem como o Adicional de Insalubridade na proporção de 20% (vinte por cento), sobre 
o salário base supracitado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 
O presente contrato tem vigência no período compreendido entre o dia 18 de Agosto de 2022 à 31 de Dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado por igual período, nas mesmas condições. 
CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente contrato tem por fundamento legal a Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017. 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
A rescisão do presente contrato dar-se-á: 
a) pelo término do prazo contratual; 
b) por iniciativa do contratado; 
c) imediatamente, quando o contratado incorrer em infração aos deveres e proibições estabelecidas na Lei Complementar 
nº 103, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
d) por interesse do Poder Executivo Municipal. 
CLAUSULA SEXTA – DA APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL 
Aplica-se ao presente contrato o regime jurídico administrativo especial, sem que ocorra a incidência direta ou 
subsidiária das disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, filiado ao Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS, conforme disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS DO CONTRATADO (A) EM CASO DE RESCISÃO 
Por ocasião da rescisão deste contrato, o CONTRATADO (A) receberá férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço), 
saldo dos vencimentos com as respectivas vantagens e gratificação natalina proporcional, salvo em caso de rescisão 
por infração aos deveres e proibições estabelecidas no Estatuto dos Servidores, quando então terá direito apenas ao 
saldo dos vencimentos. 
Parágrafo único. A extinção deste contrato, por iniciativa do CONTRATANTE, antes do prazo contratual, não enseja o 
direito a qualquer indenização. 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 
12.01 – Fundo Municipal De Saúde; 
10.122.904 - Saúde, direito do cidadão; 
2.041 - Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal; 
102000 – Rec. de Imposto e Transf. Imp. – Saúde. 
CLÁUSULA NONA – DOS REAJUSTES 
O valor pactuado não sofrerá reajuste, excetuando-se quando houver reajuste do quadro de pessoal de que trata a Lei 
Municipal Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
Fica eleito o Foro desta Comarca, para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer dúvidas, questões e pendências, 
oriundas da execução deste contrato ou de sua interpretação. 
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E, por estarem justos e contratados assinam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que a tudo assistiram. 
Bonito, 18 de Agosto de 2022. 
JOSMAIL RODRIGUES 
Prefeito Municipal 
CAROLINA BARBOZA ROCHA 
          Contratada 
TESTEMUNHAS: 
CAMILLA M. DE PAULA E SILVA 
C. I. RG nº 440218834 – SSP/MS 
CPF/MF nº 227.273.748-01 
IZABELLE MARQUES CASTILHO 
CPF/MF nº 932.950.491-49 
  

TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO SELETIVO 
O MUNICÍPIO DE BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.073.673/0001-
60, com sede na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, centro, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSMAIL 
RODRIGUES, brasileiro, casado, agente político, portador da C. I. RG nº 966.350 – SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 078.627.328-39, domiciliado nesta cidade, residente na Rua Cel. Pilad Rebuá, 1175, centro, em obediência ao 
Parágrafo único e alíneas do art. 2º da Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017, que os Contratos de Pessoal 
Por Tempo Determinado, ficam dispensados da realização de processo seletivo. 
Bonito, 18 de Agosto de 2022. 
                     JOSMAIL RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 

Recursos Humanos
Contrato de Pessoal Por Tempo Determinado nº 52/2022, de 18/08/2022.

DECLARAÇÃO 

Contratante  : Municipal de Bonito – MS. 
Contratado: Carolina Barboza Rocha 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

Declaramos para os devidos fins, para quem possa interessar, revendo os arquivos da Prefeitura Municipal de Bonito – 
MS, constatamos que não há candidato habilitado em Concurso Público para o preenchimento do Cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, correspondente á contratação feita pela Administração Municipal para atender a Lei municipal nº 1.445, 
de 09 de fevereiro de 2017. 

Bonito – MS, 18 de agosto de 2022 
Departamento de Recursos Humanos 

Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 53/2022

PARTES: 
Contratante: Município de Bonito MS 
Contratado: DHENIFFER MIRANDOLA  BARRETO 

DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017 

OBJETO : 
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado. 

VALOR : 
R$ 5.151,32 (Cinco mil e centos e cinqüenta e um reais e trinta e dois centavos) mensal. 

VIGÊNCIA : 
17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 
12.01 –Fundo Municipal De Saúde; 
10.122.904-Saúde, direito do cidadão; 
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2.041- Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal; 
102000 – Rec. de Imposto e Transf. Imp. – Saúde. 

ASSINAM: 
JOSMAIL RODRIGUES 
DHENIFFER MIRANDOLA  BARRETO 

Bonito – MS, 15 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 52/2022

PARTES: 
Contratante: Município de Bonito MS 
Contratado: CAROLINA BARBOZA ROCHA 

DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017 

OBJETO : 
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado. 

VALOR : 
R$ 1.454,40 (Um mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos) mensal. 

VIGÊNCIA : 
18 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 
12.01 –Fundo Municipal De Saúde; 
10.122.904-Saúde, direito do cidadão; 
2.041- Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal; 
102000 – Rec. de Imposto e Transf. Imp. – Saúde. 

ASSINAM: 
JOSMAIL RODRIGUES 
 
CAROLINA BARBOZA ROCHA 
Bonito – MS, 18 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por Milene Oliveira Gomes Rosa 

Departamento de Licitação
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 16/2022

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no caput do a rtigo 25 da Lei n.º 8.666/93, conforme solicitação, 
justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa para 
prestação do serviço de organização do evento “BRASIL RIDE BONITO 2022”, competição esportiva de mountain 
bike, gravel e E-MTB,  com duração de 04 (quatro) dias e que visa a reunião de cerca de 1.000 (mil) atletas, conforme 
Plano de Trabalho e Cronograma de Execução, constante no Termo de Referência, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Turismo Indústria e Comércio de Bonito-MS. 
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290/2022. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2022. 
FAVORECIDO: FAVORECIDO: ROMA COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ. Nº 03.231.605/0001-81. 
VALOR DA CONTRATAÇÃO: O valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) deverá ser pago, nos seguintes moldes: 
a) R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) até a data de 31 de agosto de 2022; e, 
b) R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) após a realização do evento. 
Bonito-MS, 26 de agosto de 2022. 

Josmail Rodrigues 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Bruna de Souza Ximenes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P” Nº 1010/2022

                                                                                                                                                      
                                    De,  25 de agosto  de 2022. 
 DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
– CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único 
DECRETA 
Art. 1º - Fica acrescida a carga horária do Professor Efetivo, abaixo relacionados no Ensino Fundamental, e será lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer. 

NOME LOTAÇÃO DE EFETIVA/CON-
VOCADOS 

LOTAÇÃO AULAS EXCEDEN-
TES NÍVEL 

TOTAL DE AULAS EXCE-
DENTES 

SEMANAIS 
PERÍODO 

NAYRA MODESTO DOS 
SANTOS SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL AR-
THUR HOFFIG 

ESCOLA MUNICIPAL AR-
THUR HOFFIG IV 02 01/08/2022 A 

20/12/2022 

Art. 2º A Contratante poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de 
interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado. 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
. 
Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 25 (vinte  e cinco) dias do mês de agosto de 
2022. 

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO 

Prefeito Municipal 
Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume. 

JOSE CARLOS SORIANO 
Secretário Municipal de Administração 

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA 

Secretaria de Planejamento e Finanças - Licitação
EXTRATO DO TERMO DE CORREÇÃO DO CONTRATO 067-2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE CORREÇÃO CONTRATO Nº. 067/2022 
Partes: Contratante: MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA - MS e Contratado: CONSÓRCIO PÚBLICO DE 
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CODEVALE 
I – FUNDAMENTO LEGAL: art. 58, Inciso I, e art. 65, inciso I, “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. 
II – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo de Correção é celebrado em decorrência da autorização do Exmo. Sr. 
PREFEITO MUNICIPAL. 
DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo: contratação complementar de empresa de engenharia e/ou arquitetura 
visando a elaboração de toda a documentação e projetos executivos para construção e implantação do centro de 
tratamento de resíduos sólidos e de serviços de saúde (CTR) dos municípios de Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia 
e Santa Rita do Pardo 
DA CORREÇÃO : 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA SUA FIXAÇÃO, REVISÃO E REAJUSTE 
Onde se lê: 
(...) o qual será pago da seguinte forma: parcela única a ser paga até o dia 20/08/2022 (...). 
Leia-se: 
(...)o qual será pago da seguinte forma: parcela única a ser paga até o dia 30/08/2022, que deverá ser depositada 
no Banco do Brasil, agência 0897-4 conta corrente 36561-0. (...) 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS : Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo 
de Correção a fazer parte integrante do referido instrumento contratual. 
Brasilândia - MS, 26 de agosto de 2.022. 
CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA 
Núcleo de licitações e Contratos 

Matéria enviada por ALINE GOMES BARBOSA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, em consonância 
com os termos do art. 32, §§1º e 2º, da Lei nº 13.019/2014, torna pública a inexigibilidade de Chamamento Público 
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para Organização da Sociedade Civil (OCS) referente à celebração de termo de parceria entre o Município e a 
Associação Projeto Givas de Apoio à Criança e ao Adolescente do Município de Brasilandia-MS, voltada a consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco, qual seja, objeto de Contratação de profissionais capacitados para 
execução de projetos pra construção da nova sede da entidade, envolve a transferência de recursos financeiros, no 
valor de R$ 108.247,18(cento e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), à referida organização 
da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 2573/2022 
e no link www.brasilandia.ms.gov.br . Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a 
justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, que deverão 
ser efetuadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Brasilandia MS, situado à Rua Elviro Mancini nº 530, 
centro, Brasilândia - MS e posteriormente ser enviadas ao Prefeito Municipal. 

Brasilândia-MS, 26 de agosto de 2022. 
Emília Santana do Amaral Vichete 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Matéria enviada por MATHEUS SANTOS OLIVEIRA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2022. 
Processo nº 3887/2022 Dispensa De Licitação Por Valor nº 015/2022 
Partes: O MUNICÍPIO DE BRASILANDIA MS E A EMPRESA NEWPC TECNOLOGIA EIRELI. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de outsourcing (locação, manutenção e gerenciamento) de 
tablet, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças, equipamentos, novos de primeiro uso, 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e Finanças e Desenvolvimento Econômico 
do  Município de Brasilândia/MS. 
Dotação Orçamentária: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
04.04.01.04.123.401.2.056.33.90.39 Ficha  61 Fonte 100 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
09.09.01.20.122.602.2.061.33.90.39 Ficha 219 Fonte 100 
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente. 
Valor total: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) . 
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, nos termos 
da Lei federal 8.666/93. 
Data da Assinatura: 26/08/2022. 
Contratante 
Márcio Endrigo Duarte Dos Santos                                                          
Secretário Mun. De Planej. E Finanças 
Jorge Daniel Silva de Oliveira 
Secretaria Mun. De Desen. Econômico                                                   
Contratada 
Alan Valério Pires Ramos 
Newpc Tecnologia Eireli 

Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL CONTRATO Nº 68/2022

PORTARIA N0 074/2022 
Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
Decreto nº 4692/2019, pelo presente. 
Resolve: 
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do Contrato nº 068/2022, conforme determina a Lei 
8666/93; 
Sr. Rodrigo Cardoso Martinez, CPF 017.585.101-88, Fiscal. 
Sra. Heloisa Tamires Rodrigues Cano Vasconcelos, Suplente. 
Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Cumpra-se e publique. 
Brasilândia - MS, 26 de agosto de 2022. 

Antônio de Pádua Thiago 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS 

http://www.brasilandia.ms.gov.br/
http://www.brasilandia.ms.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAARAPÓ

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAARAPÓ/MS.

Aos vinte e oito (28) dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (2022), reuniram–se em Assembleia Ordinária, às 
(8:00) oito horas da manhã, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado a Avenida Duque de Caxias, 
número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores de 
Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Diego Bachi Barros, Representante HBSM. Silvana 
Baratella Fernandes, Representante Prestadores de Serviço. Segmento dos Prestadores de Serviços Público e 
Privados Conveniados ao SUS, suplentes: Eliane Maria Naiverth Callegari, Representante do HBSM. Do Segmento 
dos Trabalhadores em Saúde, titulares: Edmar Cassaro, odontólogo do ESF III. Dirce Tavares Alves, Enfermeira 
Distrito de Cristalina. Luciele Tonon Dias, Representante SESAI. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, 
suplentes: Sérgio Luis Boretti dos Santos, Médico ESF II. Yanelly Cruz de Lima Franco, ACS ESF V. Do Segmento 
dos Usuários, titulares: Dinny Almeida Ribeiro Soares, Representante do Conselho de Pastores. Osmar de Mello, 
Representante Asilo Frei Eucário. Tânia Regina de Souza. Representante APAE. Do Segmento dos Usuários, 
suplentes: Eliane Garcia, Representante da APAE. Manuela Cariaga Candado, Representante da Paróquia Senhor Bom 
Jesus. A pauta é a que segue: I- Informes a Título de Informação. Documentos Recebidos e Enviados pelo 
CMS. II- Discussão Temática sobre os assuntos: 1- Definição de data da eleição da Mesa Diretora do CMS. 
2- Repasse das demandas do CMS levantadas pela Mesa Diretora em sua reunião do dia 01 de julho de 
2022. O Presidente do CMS, senhor Diego Bachi Barros deu início a reunião cumprimentando a todos e agradecendo 
pelo presença. Na sequência Diego passou a se pronunciar sobre a necessidade de se definir uma data, o quanto antes, 
para a eleição da Mesa Diretora do CMS para os anos de 2022 a 2023, considerando que segundo o Regimento Interno 
do CMS em sua Seção II, Artigo 18, Parágrafo 4°: “O mandato da mesa diretora será de 12 (doze) meses, permitida 
a recondução de qualquer um de seus membros.” E esse prazo se expira em 30 de julho, conforme Decreto Municipal 
de N° 089/2021, de 30 de julho de 2021. Após discussões a plenária chegou ao consenso de se realizar a eleição da 
nova Mesa Diretora do Conselho no dia 05 (cinco) de agosto, sexta-feira, às sete (07) horas da manhã em uma reunião 
extraordinária convocada única e exclusivamente para esse fim, conforme previsto pelo Regimento Interno do CMS de 
Caarapó. Em seguida passou-se então a discutir sobre questões que foram levantadas pela Mesa Diretora, em uma 
reunião que tiveram no dia 01 de julho. Uma das questões levantadas foi o fato de que assuntos discutidos dentro de 
reuniões do Conselho estão sendo levadas para outras pessoas de maneira antiética e inclusive documentos internos 
do Conselho que são postados no grupo de WhatsApp dos conselheiros, para que todos os conselheiros tomem ciência 
estão sendo repassados para outras pessoas de maneira desencontrada e fora de contexto. Ficou decidido então e foi 
acatado por toda a plenária que os documentos do conselho, menos a ata, não serão mais disponibilizados no grupo de 
WhatsApp, serão apresentados durantes os informes de recebidos e enviados pelo conselho, como ocorre nos inícios 
de todas as reuniões ordinárias  e todos aqueles que quiserem ter acesso à esses documentos (conselheiros ou não) 
terão que cumprir com um Protocolo de acesso, ou seja, o Conselho criará um Protocolo de Acesso à documentos 
internos do CMS, na qual qualquer pessoa poderá ter acesso somente após entrega de requerimento por escrito 
entregue ao Conselho e este terá um prazo de até 15 dias para entregar a cópia requerida. Em seguida passou-se 
a discutir sobre a necessidade de o Conselho organizar um POP (Padrão Operacional Padrão) para as Denúncias/
Reclamações que o conselho passará a receber em seu número de WhatsApp e sobre a necessidade de o conselho 
organizar o funcionamento do canal de comunicação do Conselho Municipal de Saúde para a população tendo em vista 
que há todo um “passo a passo” a ser construído a partir do momento que algum usuário entrar em contato. Como 
foi lembrado, este canal de comunicação não deveria servir somente para Denúncias e/ou Reclamações, mas também 
para acolher Elogios e Sugestões. Começando então a construção desse POP a plenária, após debates e discussões 
ficou decido, a princípio que, 1- O número de WhatsApp funcionará como canal de Ouvidoria do CMS. 2- O horário 
de atendimento desta Ouvidoria será o horário de trabalho da secretária executiva, ou seja, funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 horas às 13:00 horas.3- Chegando à Ouvidoria alguma Denúncia/Reclamação, a plenária deu 
plena autoridade à Mesa Diretora para que esta valide a Denúncia/Reclamação, ou seja, dê sequência no Protocolo ou 
desconsidere. 4- A Mesa Diretora desconsiderando, ou seja, não achando cabível a Denúncia/Reclamação enviará ao 
Reclamante uma resposta se justificando. 5- A Mesa Diretora considerando cabível a Denúncia/Reclamação, enviará 
para a Secretaria Municipal de Saúde, ou para os órgãos competentes, de acordo com Denúncia/Reclamação recebida, 
um Ofício solicitando informações ou deliberando recomendações e juntamente enviar uma resposta ao Reclamante que 
foi encaminhada o Ofício aos órgãos competente e que assim que o CMS receber resposta estará entrando em contato. 
6- Aguardar a devolutiva da SMS ou do órgão competente dentro do prazo preestabelecido no POP. 7- Recebendo a 
devolutiva da SMS ou do órgão competente, dentro do prazo preestabelecido no POP, o CMS apresenta a resposta 
para a plenária analisar se acata. Acatando, o CMS comunica o reclamante sobre a resposta obtida e que a plenária 
acatou. Não acatando, o CMS reencaminha nova solicitação à SMS ou do órgão competente, dando um prazo de mais 
5 (cinco) dias úteis para que os mesmos apresentem devolutiva. 8- Não recebendo a devolutiva da SMS ou do órgão 
competente, dentro do prazo preestabelecido no POP, o CMS notifica os mesmos e oferece mais 5 (cinco) dias úteis para 
que os mesmos apresentem devolutiva e comunica o Reclamante que não receber recebeu resposta da SMS ou do órgão 
competente. Ainda em debate foram levantados questionamentos sobre o POP, como por exemplo: 1- Que prazo seria 
legal, para que a SMS ou órgão competente encaminhe devolutiva? 2- Quais serão as punições para Reclamantes que 
estiverem agindo de má fé em suas Denúncias/Reclamações? 3- Ainda não havendo uma resposta após os 5 (cinco) 
dias úteis para que a SMS ou órgão competente apresente uma resposta, qual o próximo passo? Então ficou decidido 
que a Mesa Diretora estaria alinhando essas questões com a SMS e com o jurídico da prefeitura para que esse POP 
possa ser concluído de forma justa e clara para todos os envolvidos e nas próximas reuniões ordinárias do CMS voltará 
a se debater sobre esse POP e sua construção. Outros questionamentos que foram levantados é a necessidade de se 
criar um Formulário de Resposta para enviar pelo WhatsApp quando o CMS receber Denúncias/Reclamações nesse meio 
de comunicação.  Outra necessidade é a de que seja criada uma arte e sejam confeccionados banners de divulgação 
com essa arte para divulgação da Ouvidoria do CMS assim que este POP esteja alinhado e concluído e que para isso o 
CMS solicitará ajuda financeira à SMS pra esse fim. Nada mais tendo a constar, redigi a presente ata, que vai por mim 
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assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan e demais conselheiros presentes. 
Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAARAPÓ/MS.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (2022), reuniram–se em Assembleia Ordinária, 
às (8:00) oito horas da manhã, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado a Avenida Duque de 
Caxias, número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores 
de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Valéria Barro de Oliveira, Representante do Gestor. 
Diego Bachi Barros, Representante HBSM. Silvana Baratella Fernandes, Representante Prestadores de Serviço. 
Segmento dos Prestadores de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, suplentes: Vinicio de Faria e 
Andrade, Representante do Gestor. Eliane Maria Naiverth Callegari, Representante do HBSM. Aline Cristina Moraes 
Feltrin, Representante da SESAI. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, suplentes: Sérgio Luis Boretti dos 
Santos, Médico ESF II. Yanelly Cruz de Lima Franco, ACS ESF V. Do Segmento dos Usuários, titulares: Francisca da 
Silva Roseno, Representante da Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio. Dinny Almeida Ribeiro Soares, 
Representante do Conselho de Pastores. Tânia Regina de Souza. Representante do grupo de Mães APAExonadas. Eliane 
Garcia, Representante grupo de Mães APAExonadas. Do Segmento dos Usuários, suplentes: Manuela Cariaga 
Candado, Representante da Paróquia Senhor Bom Jesus. Participou também o senhor Marcio Lima Gonçalves do 
Departamento Municipal de Controle de Vetores. A pauta é a que segue: I- Informes a Título de Informação. 
Documentos Recebidos e Enviados pelo CMS. II- Atualização do Plano de Contingência de Controle da 
Dengue. O Presidente do CMS, senhor Diego Bachi Barros deu início a reunião cumprimentando a todos e agradecendo 
pelo presença. Na sequência passou-se a apresentar os Documentos Recebidos e Enviados pelo Conselho desde a última 
reunião ordinária, do dia 28 de julho de 2022. O CMS emitiu o Ofício N° 18/2022/CMS à SMS solicitando incentivo 
com as despesas com transporte, alimentação e hospedagem para os 04 delegados que iriam participar da XII Plenária 
de CMS em CG nos dias 17 e 18 de agosto. A SMS prontamente atendeu às solicitações, colocando um carro com 
motorista para levar, acompanhar e trazer de volta às 3 Delegadas que foram, pois não foi nenhum Delegado 
representando o segmento de Trabalhadores em saúde. Além disso fizeram o pagamento de diárias (para gastos com 
alimentação e hospedagem) para cada uma, no valor de R$ 450,00 cada. Como nenhuma das 3 delegadas eram 
funcionárias da prefeitura, o depósito das 3 diárias foi feito no nome da secretária executiva do CMS e imediatamente 
foi transferido para as delegadas através do PIX. Como a conselheira Francisca da Silva Rosena não tinha o aplicativo, 
a secretária executiva fez a transferência para a conselheira Tânia Regina de Souza que repassou o valor em dinheiro 
para a mesma e essa transação se comprova através do extrato bancário que foi disponibilizado no grupo de WhatsApp 
do CMS e será anexada uma cópia a esta Ata. O CMS recebeu em seu número de WhatsApp, nos dias 12 e 13 de julho 
e  02 de agosto, Denúncia/Reclamação da senhora Maria de Lourdes da Silva Garcete referente a demora da sua cirurgia 
de joelho. De posse dessa Denúncia/Reclamação o CMS emitiu o Ofício N°19/2022/CMS enviado à responsável pelo 
setor de regulação, Beatriz Romeiro Biagi, uma resposta sobre o andamento do processo da cirurgia da senhora Maria 
de Lourdes da Silva Garcete. A SMS prontamente respondeu, através do Ofício N°27/2022/SMS  de 04/08/22 , 
que: “o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL atendeu o cumprimento de sentença conforme autos processo nº 0803119-
66.2019.8.12.0031, agendando consulta para a data de 01/04/22 ás 12:30h no Hospital Regional de Amambai, pelo 
Projeto Caravana da Saúde Opera MS, para avaliação em ortopedia- pré operatório para cirurgia de joelho esquerdo, 
onde a mesma compareceu e teve seu processo de consultas, exames e risco cirúrgico agendados pela mesma unidade 
hospitalar. Conforme informações repassadas pela equipe de agendamento do Hospital Regional: a cirurgia foi agendada 
para data de 21/05/22, onde a paciente foi comunicada pelo Hospital Regional sobre a o agendamento e respectiva 
internação, mas a mesma afirmou que data coincidiria com a marcação de sua cirurgia oftalmológica em Fátima do Sul 
na mesma data, sendo que a paciente redigiu e assinou um documento a próprio punho alegando optar pela cirurgia 
oftalmológica e solicitando agendamento para outra data de sua cirurgia ortopédica. Diante dos fatos, esclarecemos que 
conforme informado ainda, a paciente encontra-se na lista de espera cirúrgica aguardando nova programação na 
unidade hospitalar até a presente data e a mesma será comunicada quando houver a nova data.” De posse dessa 
reposta, o CMS enviou, com autorização da senhora Beatriz, uma cópia desse Ofício resposta à senhora Maria de 
Lourdes. O CMS emitiu o Ofício N°20/2022/CMS enviado ao Polo Base de Caarapó, solicitando a dispensa da 
conselheira Aline Cristina Moraes Feltrin de seu trabalho nos dias 17 e 18 de agosto para que a mesma pudesse ir até 
a da XII Plenária de CMS em Campo Grande nesses 02 dias. O Polo base prontamente atendeu a solicitação feita e 
liberou a senhora Aline de suas funções no Polo nesses dias para que a mesma pudesse ir representando o CMS de 
Caarapó, no segmento de Gestor/Prestador. O CMS emitiu, também, o Ofício N°21/2022/CMS enviado ao CES e SES 
com as fichas das 3 delegadas que iriam se fazer presentes na XII Plenária de CMS em CG, nos dias 17 e 18, e também, 
informando e justificando, através de declarações individuais de todos os conselheiros representantes do segmento de 
trabalhadores, do porque não iria nenhum delegado do CMS de Caarapó representando esse segmento e anexando 
cópia do atestado médico justificando o motivo da secretária executiva do CMS não iria estar presente na Plenária. O 
CMS recebeu duas declarações, uma da senhora Tereza Fernandes Sacoman e outro da senhora Tânia Regina André 
Padim solicitando seus respectivos desligamentos do CMS. Assim suas vagas ficaram em vacância. Dessa forma o CMS 
emitiu a Resolução N°09/2022/CMS e publicando em diário oficial como forma de tornar pública essas vagas em 
vacância no segmento de usuário. Ainda diante desses desligamentos o CMS enviou ao Rotary Club de Caarapó, através 
de seu presidente, o memorando N°012/2022/CMS de 04/08/2022 , informando sobre as vagas em vacância e 
solicitando que indiquem alguém para compor o CMS. Ainda dentro do assunto de vagas em vacância e pedidos de 
desligamento, em conversa telefônica com o Presidente do CES a secretária recebeu a orientação de que o que torna 
um conselheiro membro do CMS não é o seu nome estar na lista, mas sim o número de frequências do mesmo em suas 
reuniões. Como é de conhecimento de todos, o conselheiro Thonny Michael Rojas já manifestou verbalmente seu 
interesse em não mais fazer parte do CMS por motivos de trabalho, porém a secretária executiva já solicitou à ele várias 
vezes que envie declaração pedindo desligamento, enviou, inclusive, o documento pronto só pra ele imprimir, assinar e 
enviar cópia do mesmo, mesmo assim, o mesmo não envia. Essa solicitação foi feita nos dias 28/03/22, 08/04/2022, 
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01/08/2022, 03/08/2022 e até agora ele não enviou. O Regimento Interno do CMS, Capítulo IV, Artigo 7°, § 1°, diz que 
será substituído qualquer membro titular ou substituto que deixar de comparecer sem justificativas escrita a 02 reuniões 
consecutivas ou 04 alternadas o período de 6 meses. Dessa forma a plenária decidiu por unanimidade aplicar o regimento 
interno, ficando a vaga do conselheiro Thonny Michael Rojas em vacância e o CMS emitir um documento informando o 
mesmo sobre a decisão. Na sequência a palavra foi passada ao senhor Marcio Lima Gonçalves, do Departamento 
Municipal de Controle de Vetores, para que o mesmo fizesse a apresentação à plenária da Atualização do Plano de 
Contingência de Controle da Dengue, que segue em anexo a esta Ata. Após a apresentação, discussão e sanadas as 
dúvidas a plenária aprovou o referido Plano por unanimidade. Em seguida a palavra foi passada para as 3 conselheiras, 
delegadas da XII Plenária de CMS em Campo Grande para que as mesmas fizessem os repasses para a plenária. De 
posse da palavra, a secretária executiva informou à plenária, até para que se conste em ata de que as 3 comissões 
internas do CMS têm demandas a serem executadas e de que ela, conforme regimento interno, tem informado, à todas, 
comunicado, solicitado e cobrado essas comissões de suas demandas, colocando, constantemente, no grupo de 
WhatsApp de cada Comissão essas “cobranças”. Foi lembrado também, conforme discutido na reunião anterior, que há 
a necessidade de se terminar de construir o POP da ouvidoria do CMS. Na sequência passaram a fazer a assinatura da 
Ata do mês de julho, Ata N° 407, cuja cópia foi disponibilizada no grupo de WhatsApp do CMS para aprovação prévia da 
plenária. Nada mais tendo a constar, redigi a presente ata, que vai por mim assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho 
Frenhan e demais conselheiros presentes. 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e 
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim 
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a SrA. ROSANA PEREIRA CAMARGO, brasileira, 
casada, PRODUTORA , inscrita no CPF/MF sob n° 816.972.011-72, DAP SDW0816972011720712210332, residente e 
domiciliada no ASSENTAMENTO P. A. NOSSA SENHORA DO CARMO, LOTE 16 – ZONA RURAL, na cidade de Caarapó, 
Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada CONTRATADA , ajustam o presente Termo Aditivo, que reger–
se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 
_______________________________                    ___________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO                     ROSANA PEREIRA CAMARGO 
PREFEITO MUNICIPAL                                                      Pelo CONTRATADO 
Pelo CONTRATANTE 
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

  
  

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
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EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-
63 e portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – 
Jardim Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado SrA. LUCIENI THOMAZELLI, brasileira, 
casada, PRODUTORA , inscrita no CPF/MF sob n° 029.256.851-70, DAP SDW0029256851701012210943, residente e 
domiciliada NA CHÁCARA SANTA ISABEL – COMUNIDADE SAIJÚ – ZONA RURAL, na cidade de Caarapó, Estado de Mato 
Grosso do Sul, doravante denominada CONTRATADA , ajustam o presente Termo Aditivo, que reger–se–à conforme 
clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 
______________________________                      ___________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO                                LUCIENI THOMAZELLI 
PREFEITO MUNICIPAL                                                      Pelo CONTRATADO 
Pelo CONTRATANTE 
                                                                                  
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e 
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim 
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado SrA. ANA ANDRIÉLEN AGUAIJO CENTURIÃO, 
brasileira, SOLTEIRA, PRODUTORA , inscrita no CPF/MF sob n° 040.919.191-46, DAP SDW0040919191461612210437, 
residente e domiciliada SÍTIO SANTA ROSA – ZONA RURAL, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, 
doravante denominada CONTRATADA , ajustam o presente Termo Aditivo, que reger–se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
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art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 
______________________________          __________________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO         ANA ANDRIÉLEN AGUAIJO CENTURIÃO 
PREFEITO MUNICIPAL                                          Pelo CONTRATADO 
Pelo CONTRATANTE 
                                                                                 
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e 
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim 
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado A SrA. GENILDE ALVES SILVA SANCHES, 
brasileirA, CASADA, PRODUTORA , inscritA no CPF/MF sob n° 653.091.461-72, DAP SDW0653091461721512211153, 
residente e domiciliadO SÍTIO URINDIUVA, ESTRADA VICINAL, kM 07, cOLÔNIA PAULISTA – REGIÃO DO MONJOLIM, 
NO ENTORNO Da cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada CONTRATADA , ajustam 
o presente Termo Aditivo, que reger–se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 
________________________                     ___________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO        GENILDE ALVES SILVA SANCHES 
PREFEITO MUNICIPAL                                          Pelo CONTRATADO 
Pelo CONTRATANTE 
                                                                                 
Testemunhas : 
___________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 
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I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e 
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim 
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado Sr. ROBERTO GOMES, brasileirO, CASADO, 
PRODUTOR , inscritO no CPF/MF sob n° 653.091.461-72, DAP SDW0104081771870912211133, residente e domiciliadO 
SÍTIO SANTA ROSA – ZONA RURAL, NA cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada 
CONTRATADA , ajustam o presente Termo Aditivo, que reger–se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 
_________________________                                 ___________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO                    ROBERTO GOMES 
PREFEITO MUNICIPAL                                          Pelo CONTRATADO 
Pelo CONTRATANTE 
                                                                                  
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-
63 e portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 
– Jardim Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado A APBI – ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES DE BANANA DE ITAQUIRAÍ, inscritA no CNPJ/MF sob n° 29.614.900-0001-00, DAP JURÍDICA 
SDW2961490000010902221202, ASSOCIAÇÃO PRIVADA SITUADA NO P. A. INDAIÁ, LOTE Nº 143 – ZONA RURAL, NA 
cidade de ITAQUIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PRESIDENTE SR. LUIZ CARLOS 
PRUDENTE, BRASILEIRO, AMASIADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NO P. A. GUAÇU, LOTE Nº 66 – ZONA RURAL, NA 
cidade de ITAQUIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada CONTRATADA , ajustam o presente 
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Termo Aditivo, que reger–se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 

______________________________ 
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Pelo CONTRATANTE 

_______________________________ 
LUIZ CARLOS PRUDENTE 

APBI – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANANA DE ITAQUIRAÍ 
Pelo CONTRATADO 

                                                                                  
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2022

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI’S DA SEDE, DOS DISTRITOS DE NOVA AMÉRICA E CRISTALINA E DA RESERVA 
INDÍGENA TE’YIKUÊ, GUYRA ROKÁ DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS, PARA ATENDER O 1º SEMESTRE DO 
ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 
CULTURA.” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS, entidade de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o n° 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, n° 465, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SR. ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 881.952.101-63 e 
portador do RG n° 672.718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, n° 462 – Jardim 
Moriá, denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS 
DA REGIÃO DO PULADOR DE ANASTÁCIO MS – COPRAN, inscritA no CNPJ/MF sob n° 07.530.947/0001-53, DAP 
JURÍDICA SDW0753094700013107200537, COOPERATIVA PRIVADA SITUADA NA RUA JOÃO CÂNCIO ALVES, Nº 152 – 
CENTRO, NA cidade de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, NESTE ATO REPRESENTADA PELO ASSOCIADO SR. 
NATAEL BRITO MACHADO, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA MS 170, KM 130, LOTE Nº 130, 
ASSENTAMENTO SÃO MANOEL – ZONA RURAL, NA cidade de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante 
denominada CONTRATADA , ajustam o presente Termo Aditivo, que reger–se–à conforme clausulas abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do presente instrumento contratual pelo período de 
30 (trinta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, Suprimento e Logística, através do 
Memorando n° 357/2022/SEMEEC/MCA, datado de 29 de julho de 2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, II, §2° e 
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
CLAÚSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado 
permanecem inalteradas. 
E, por ser a expressão da verdade, firmam as partes o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que 
vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes. 
CAARAPÓ-MS, em 04 de agosto de 2022. 

______________________________ 
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ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

Pelo CONTRATANTE 
_______________________________ 

NATAEL BRITO MACHADO 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO PULADOR DE ANASTÁCIO MS – COPRAN 

Pelo CONTRATADO 
                                                                                
Testemunhas : 
____________________________             ____________________________ 

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 012/2022 - CMDCA
         

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Caarapó instituído pela Lei Municipal 
Nº 1.246/ 2015, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, conforme preceitua no seu Capítulo III, 
Artigo 12, CONVOCA Vossa Senhoria para participar da Reunião Ordinária deste Conselho a ser realizada no dia 01 
de Setembro de 2022 ( Quinta-Feira), às 7:30, Na sala de Conselhos, na Av. XV de Novembro, 636.  A pauta será 
do seguinte assunto: 
- Comunicado do Conselho Tutelar; 
- Apresentação de Projeto do CEMA, para Obtenção de Recursos do FMDCA; 
- Prontuário de Julho/2022 do CEMA; 
- Apresentação de Projeto Guarda Mirim, para obtenção de Recursos do FMDCA; 
- Preparativos da Conferencia da Criança e do Adolescente de 2022; 
- Apresentação de Comprovantes do CEMA de doações do IR; 
- Orientação sobre Inscrições e Renovação de Certificado das entidades; 
- Assuntos Gerais. 
Caarapó/MS, 26 de Agosto de 2022. 

_________________________________ 
Marcos Vinícius Kumakura 

Presidente CMDCA 
Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

60 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMAPUÃ

Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022 

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS , através da Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO n° 007/2022, tipo “MENOR PRECO POR ITEM”. Objeto:  Aquisição de Veículo zero quilometro (tipo 
Minivan), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde , a realizar-se no dia 14/09/2022 às 09h (Horário 
de Brasília - DF) na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro . O edital está 
disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br e página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (https://
bllcompras.com). Mais informações (67) 3286-6010. 

Camapuã/MS, 26 de Agosto de 2022. 
__________________________________________ 

PREGOEIRA MUNICIPAL 
Rosimar Almeida da Silva 

Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 4.831, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre Luto Oficial de 03 (três) dias pelo falecimento do servidor municipal Sr. Edson de Saboya e 
Silva Junior. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 69 da Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e 
CONSIDERANDO o falecimento do honroso servidor municipal Sr. Edson de Saboya e Silva Junior, que, em vida, 
prestou relevantes serviços junto a Administração Municipal de Camapuã/MS, em favor da população Camapuense; 
CONSIDERANDO o exemplo de dedicação à família e ao trabalho, já que o mesmo foi um servidor de muita dedicação 
aos princípios que norteiam e regem a Administração Pública Municipal; 
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público render justas homenagens aqueles que com o seu trabalho, seu 
exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade; 
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade Camapuense no decorrer de sua vida como cidadão 
desta municipalidade; 
DECRETA: 
Art. 1º. Luto Oficial no Município de Camapuã/MS por 03 (três) dias, pelo falecimento do servidor municipal Sr. Edson 
de Saboya e Silva Junior, que, em vida, prestou inestimáveis serviços junto ao Município de Camapuã-MS. 
Art. 2º A bandeira do Município deverá ser hasteada a meia verga, na sede do Paço Municipal. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Camapuã/MS, 26 de agosto de 2022. 
Manoel Eugênio Nery 

Prefeito Municipal de Camapuã/MS 
Matéria enviada por LUCAS EDUARDO VIEIRA CARVALHO 

Câmara Municipal de Camapuã-MS.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Poder Legislativo do Município de Camapuã – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do seu Presidente LELLIS 
FERREIRA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 21 e Art. 131, ambos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Camapuã/MS, CONVOCA os nobres Vereadores para a realização de SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA no dia 31 de agosto de 2022 (quarta-feira), às 19:00 horas, no Plenário Deusdete Ferreira Paes, com 
a seguinte ORDEM DO DIA: 
Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024. 
Camapuã - MS, 26 de agosto de 2022. 
Ver. Lellis Ferreira da Silva 
Presidente 

Matéria enviada por DANIEL PEREIRA NUNES 

Execução Financeira
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 210/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2021 

http://www.camapua.ms.gov.br/
http://www.camapua.ms.gov.br/
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 
CONTRATO N° 210/2021 
EMPRESA: AILTON RODRIGUES VIEIRA - ME. 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, em atendimento as Secretarias desta municipalidade. 
            O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, em respeito aos princípios gerais de direito público, precede o Termo de 
Encerramento do Contrato nº 210/2021, processo Licitatório nº 090/2021, na modalidade de Pregão nº 028/2021. 
Camapuã-MS, 19 de Agosto de 2022. 

MANOEL EUGENIO NERY 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA SCARIOT 

Execução Financeira
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 039/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 
CONTRATO N° 039/2022 
EMPRESA: IA CAMPAGNA JUNIOR E CIA LTDA. 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, em atendimento as Secretarias desta municipalidade. 
            O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, em respeito aos princípios gerais de direito público, precede o Termo de 
Encerramento do Contrato nº 039/2022, processo Licitatório nº 085/2021, na modalidade de Pregão nº 025/2021. 
Camapuã-MS, 16 de Agosto de 2022. 

MANOEL EUGENIO NERY 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA SCARIOT 

Execução Financeira
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 183/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 
CONTRATO N° 183/2021 
EMPRESA: ODONTOMED CANAA LTDA. 
OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos de Higiene , Segurança e de Proteção Individual em atendimento à 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Saúde, para o retorno das aulas 
presenciais na Rede Pública Municipal. PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAMAPUA - MS. . 
            O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, em respeito aos princípios gerais de direito público, precede o Termo de 
Encerramento do Contrato nº 183/2021, processo Licitatório nº 075/2021, na modalidade de Pregão nº 020/2021. 
Camapuã-MS, 09 de Agosto de 2022. 

MANOEL EUGENIO NERY 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA SCARIOT 

CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 235/2022/PMC.

Origem : Inexigibilidade nº 011/2022. 
Contratante : Município de Camapuã/MS. 
Contratado : PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL. 
Fundamentação : Lei 8.666/93 e suas alterações, especificamente artigo 25, II c/c art. 13, V, da Lei 8.666/93. 
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação 
Vigente. 
Valor: R$ 218.880,00 (duzentos e dezoito mil oitocentos e oitenta reais) sendo, R$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e 
quarenta reais), por mês, durante 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 12 de agosto de 2022. 
Assinam : MANOEL EUGÊNIO NERY / PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

Matéria enviada por LITAINY APARECIDA FERREIRA DA SILVA 
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Departamento de Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2022

Origem : Pregão Presencial nº 027/2021 
Contratante : Município de Camapuã/MS 
Contratado : AMERICA PHARMA LTDA 
Fundamentação : O presente termo aditivo tem seu fundamento no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 da Cláusula Sétima 
do contrato. 
Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato, por mais 06 (seis) meses, iniciando em 27/07/2022 findando em 
27/01/2023. 
Assinantes : MANOEL EUGÊNIO NERY/ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO/AMERICA PHARMA LTDA 
Data : 27 de julho de 2022. 

Matéria enviada por APARECIDA NOGUEIRA DO CARMO 

Licitação
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Carta Convite nº 007/2022 
Processo Administrativo nº 093/2022 
                                                               Em face ao Julgamento e Classificação das Propostas constantes da 
Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, Modalidade Carta Convite n. 007/2022, que tem por Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, HOMOLOGO os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, 
bem como, ADJUDICO o objeto, do referido Convite a favor das Empresas: MULTHIFER COMERCIO DE MAQUINAS 
E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ N. 00.864.800/0001-50, vencedora do certame com o item 1, pelo valor total de 
R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e ELIAS VIEIRA AUTO PEÇAS – EPP – CNPJ: 31.480.901/0001-51, 
vencedora do certame com os itens 02,  03 e 04, pelo valor total de  R$ 23.745,00 (vinte e três mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais).                   
Registre-se, publique-se, cumpra-se e encaminhe-se ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento, para que sejam adotadas as providências necessárias a formalização contratual com a licitante vencedora. 

Camapuã-MS, 26 de Agosto de 2022. 
MANOEL EUGÊNIO NERY 

Prefeito Municipal. 
Matéria enviada por MARIA ELIZANGELA NOGUEIRA DO CARMO 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 938/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, ROZANGELA FERNANDES DE ABREU, cargo de 
Professor – Pós Graduação, nível III, para ministrar 22 horas aulas semanais na Escola Municipal Cláudio José de Lima 
e na Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra, no período de 01/08/2022 a 19/12/2022, para atender a necessidade 
temporária excepcional de interesse público, conforme C.I. SECTEL/864/2022, de 08/08/2022 e Protocolo 06506/2022, 
de 09/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 09 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 940/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, DAYELEEN SORIANO RODRIGUES, cargo de Professor 
– Pós Graduação, nível III, para ministrar 24 horas aulas semanais na Escola Municipal Cláudio José de Lima, no período 
de 01/08/2022 a 19/12/2022, em acompanhamento pedagógico de aluno do 1º Ano do Ensino Fundamental I, conforme 
C.I. SECTEL/860/2022, de 09/08/2022 e Protocolo 06503/2022, de 09/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 09 de agosto de 2022. 
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Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 941/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, ALICIENE MASCARO DE ARAÚJO, cargo de Professor 
– Pós Graduação, nível III, para ministrar 24 horas aulas semanais na Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra, no período 
de 01/08/2022 a 19/12/2022, em acompanhamento pedagógico de aluno do 4º Ano do Ensino Fundamental I, conforme 
C.I. SECTEL/861/2022, de 09/08/2022 e Protocolo 06504/2022, de 09/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 09 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 983/2022, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, VICTORIA DE CARVALHO PEREIRA, cargo de 
Professor – Magistério, nível I, para ministrar 30 horas aulas semanais na Escola Municipal Lucas Alves do Valle – Polo 
/ Sala Galdino, no período de 01/08/2022 a 19/12/2022, em substituição à Professora Maria do Carmo Monteiro dos 
Santos, que solicitou dispensa das aulas, conforme C.I. SECTEL/855/2022, de 08/08/2022 e Protocolo 06453/2022, de 
08/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 10 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 995/2022, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, FELIX LOPES FILHO, cargo de Professor – Pós 
Graduação, nível III, para ministrar 15 horas aulas semanais na Escola Municipal Cláudio José de Lima, no período de 
10/08/2022 a 22/08/2022, em substituição à Professora Lillian Maria Rodrigues Dias Cunegundes, que se encontra de 
atestado médico, conforme C.I. SECTEL/870/2022, de 10/08/2022 e Protocolo 06668/2022, de 15/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 10 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 15 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 996/2022, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, SILVIA LETICIA GONÇALVES PRADO, cargo de 
Professor – Licenciatura Plena, nível II, para ministrar 24 horas aulas semanais na Escola Municipal Cláudio José de 
Lima; na Escola Municipal Dr Sudalydio Rodrigues Machado e na Escola Municipal Ernesto Sólon Borges, no período de 
11/08/2022 a 22/08/2022, em substituição à Professora Lillian Maria Rodrigues Dias Cunegundes, que se encontra de 
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atestado médico, conforme C.I. SECTEL/869/2022, de 10/08/2022 e Protocolo 06669/2022, de 15/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 11 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 15 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 1.000/2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, NELI APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, cargo de 
Professor – Pós Graduação, nível III, para ministrar 06 horas aulas semanais na Escola Municipal Lucas Alves do Valle – 
Polo, no período de 17/08/2022 a 31/08/2022, em substituição à Professora Olinda Rezende Nogueira, que se encontra 
de atestado médico, conforme C.I. SECTEL/877/2022, de 16/08/2022 e Protocolo 06888/2022, de 22/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 17 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 22 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 939/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar de acordo com a Lei Complementar n. º 06/2001, PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA, cargo de Professor – 
Pós Graduação, nível III, para ministrar 21 horas aulas semanais na Escola Municipal Cláudio José de Lima e na Escola 
Municipal Dr Sudalydio Rodrigues Machado, no período de 01/08/2022 a 19/12/2022, para atender a necessidade 
temporária excepcional de interesse público, conforme C.I. SECTEL/863/2022, de 08/08/2022 e Protocolo 06507/2022, 
de 09/08/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de agosto de 2022. 
Camapuã-MS, 09 de agosto de 2022. 
Manoel Eugenio Nery 
Prefeito Municipal de Camapuã 

Matéria enviada por LÚCIO CARVALHO DA SILVA 

Setor de Licitação
REPUBLICA - SE POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/ 2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2022 
ONDE SE LÊ: 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna Público que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 038/2022, tipo “Menor Preço por Item” que tem por objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
objetivando atender às Secretarias desta Municipalidade , a realizar-se no dia 09/09/2022 às 13h30m, na Sala 
de Licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bomfim, nº 441, Centro. O Edital está disponível no sítio: www.
camapua.ms.gov.br . Mais informações (67) 3286-6010. 

LEIA – SE: 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/ 2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2022 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

ONDE LÊ – SE: O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna Público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 038/2022, tipo “Menor Preço por Item” que tem por objeto Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, objetivando atender às Secretarias desta Municipalidade , a realizar-se no dia 09/09/2022 às 
07h30m, na Sala de Licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bomfim, nº 441, Centro. O Edital está disponível 
no sítio: www.camapua.ms.gov.br . Mais informações (67) 3286-6010. 
Camapuã/MS, 26 de Agosto de 2022. 

Rosimar Almeida da Silva 
Pregoeira 

Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA 

http://www.camapua.ms.gov.br/
http://www.camapua.ms.gov.br/
http://www.camapua.ms.gov.br/
http://www.camapua.ms.gov.br/
http://www.camapua.ms.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARACOL

PREFEITURA DE CARACOL/MS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇAO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 TOMADA DE PRECOS Nº 

05/2022
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 
TOMADA DE PRECOS Nº 05/2022 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE CARACOL/MS torna público o resultado da Tomada 
de Preços n° 05/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE DEPOSITO PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL 
- MS, DE ACORDO O PLANO DE AÇAO N° 09032021-009638 – EMENDA ESPECIAL. 

Empresa CNPJ VALOR 
PMC CONSTUTORA EIRELI - ME 36.591.846/0001-90 R$ 353.933,80 

Caracol/MS, 26 de agosto de 2022. 
Lucelia Ajala Cantero 

Presidente da CPL 
Matéria enviada por LUCELIA AJALA CANTERO 

PREFEITURA DE CARACOL/MS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇAO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 TOMADA DE PRECOS Nº 

06/2022
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 
TOMADA DE PRECOS Nº 06/2022 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE CARACOL/MS torna público o resultado da Tomada 
de Preços n° 06/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA CASA DA MAE GESTANTE EM CARACOL - MS, DE ACORDO O PLANO DE AÇAO 
N° 09032021-009638 – EMENDA ESPECIAL. 

Empresa CNPJ VALOR 
PMC CONSTUTORA EIRELI - ME 36.591.846/0001-90 R$ 577.618,87 

Caracol/MS, 26 de agosto de 2022. 
Lucelia Ajala Cantero 

Presidente da CPL 
Matéria enviada por LUCELIA AJALA CANTERO 

PREGAO 050/2022
AVISO DE LICITAÇAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto 
nº 059/2022, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que 
tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE TORNEARIA, PRENSA E SOLDA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS. 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão : O credenciamento e 
o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 06 de setembro de 2022, as 
08:00 horas na sala de reunião de Licitação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS. 
Retirada do Edital: O Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Caracol (através do link https://
avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_caracol), bem como poderá ser obtido através 
de e-mail eletrônico licitacaocaracolms@gmail.com  ou pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. 
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107 ou 3495-
1109.                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                        Caracol MS, em 26 de agosto de 2022. 

https://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_caracol
https://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_caracol
mailto:licitacaocaracolms@gmail.com
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Lucélia Ajala Cantero 
Setor de Licitação 

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 197/2022

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS. 
CONTRATADO (A) Ana Célia Monteiro Pereira. 
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º, §1º, inciso VI, da Lei Municipal 
Nº 803/2019. 
OBJETO: convocação de profissional, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à 
função de Professora Regente Educação Infantil, na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre na– Secretaria de Educação, 
no ano letivo de 2022. 
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de 
R$.3.230,32 ( Tres mil duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos). 
DOTAÇÃO: 05.005.12.361.0600.2044 - 3.1.90.04.00.00. 
VIGÊNCIA: 29/07/2022 a 07/12/2022. 
ASSINADO EM: 29/07/2022 
ASSINARAM: Thaiz Leite de Andrade (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) Ana Celia Monteiro 
Pereira (Contratado ). 

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CORONEL SAPUCAIA

DECRETO Nº 044/2022 DE 12 DE AGOSTO DE 2022.
DECRETO Nº 044/2022 DE 12 DE AGOSTO DE 2022.
“INSTITUI A COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA/MS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO as normas contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu Normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços do Município;
CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual – LOA é o Orçamento Anual propriamente dito, que estima a receita e 
fixa sua despesa para um período de 01 (um) ano e
CONSIDERANDO o compromisso assumido por essa Administração com a sociedade no pleito eleitoral
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Orçamento do Município de Coronel Sapucaia/MS, a qual irá tratar da elaboração 
da Lei Orçamentária Anual, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º A Comissão de Orçamento prevista no Art. 1º será composta dos seguintes servidores:
I - Cristiane da Silva Chaves (coordenadora);
II - Rinaldo Takeshi Senno de Assunção (membro);
III - Adriane Paetzold (membro).
Art. 3º Compete à Comissão de Orçamento:
I - elaborar e publicar o edital de convocação da população por meio de meios eletrônicos (site), rádio e jornal, 
contendo as informações necessárias para conhecimento dos interessados, compreendendo a data, local e horário da 
realização da audiência;
II - comunicar, mediante ofício, as autoridades municipais e a sociedade civil organizada;
III - realizar a Audiência Pública com participação popular, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
101/2000) c/c com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
IV - coordenar as ações e atividades quanto à elaboração e montagem da proposta orçamentária;
V - instruir e auxiliar às Secretarias e seus respectivos gestores quanto à elaboração da sua proposta orçamentária;
VI - analisar e selecionar as propostas de cada unidade, juntamente com os respectivos Secretários e Assessores, 
para composição da proposta global;
VII - realizar a análise físico-financeira das propostas apresentadas pelos Secretários, consolidando-as;
VIII - solicitar a proposta Orçamentária do Poder Legislativo;
IX - providenciar o encaminhamento das propostas apresentadas pelos gestores aos referidos conselhos, quando 
necessário;
X - realizar reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos, a fim de apresentar uma proposta mais participativa, 
quando necessário;
XI - propor diretrizes para elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) e
XII - outras atribuições correlatas.
Art. 4º As Secretarias Municipais que compõem o Poder Executivo prestarão o apoio necessário, por intermédio de 
seus Secretários e Técnicos, para a realização dos trabalhos previstos neste Decreto.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto 045/2021.
Coronel Sapucaia, Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de agosto de 2022.
RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES 

Recursos Humanos
CONTRATO N.º 467/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
CARGO: PROFESSOR 
CONTRATO N.º 467/2022 
Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS 
Contratado (a): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA 
Objeto: Professor temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo em vista 
a necessidade imediata de atendimento, e estará desenvolvendo suas funções na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público, bem como a impossibilidade de 
remanejamento de pessoal. 
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Amparo Legal: O presente contrato é firmado com base na Lei Municipal nº. 730/2005 “Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 
Artigo 37 da Constituição federal. 
Valor: R$2.855,37(Dois Mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos). 
O prazo deste contrato é de 03 (três) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período a 
critério da Administração Municipal. 
Coronel Sapucaia-MS, 01 de Agosto de 2022. 
Município de Coronel Sapucaia – MS 
Secretária Municipal de Educação e Cultura – Maria Eva Gauto Flor Eringer – Contratante 
Contratado: Pedro Henrique dos Santos da Silva 

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa INPHARMA HOPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.607.262/0001-21, com sede na Rua Maria José 
Nogueira, 658, Sala 02, Jardim Coopagro, Toledo/PR, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Jean 
Carlos Petry, inscrito no CPF sob n.º 063.086.819-03, residente e domiciliado em Toledo/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
INPHARMA HOSPITALAR LTDA 

          
ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

I 1 94 02102 COMPLEXO B, AMPOLA C/ 2ML UN 5.000,00 HYPLEX B 2,990 14.950,00 
VALOR TOTAL 14.950,00 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
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formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
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estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
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obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
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13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
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c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

INPHARMA HOSPITALAR LTDA 
Jean Carlos Petry 

43.607.262/0001-21 
063.086.819-03 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.417.694/0001-20, 
com sede na Cidade de Caratingua /MG, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Flaviano Ferreira 
Penna Filho, inscrito no CPF sob n.º 038.997.706-33, residente e domiciliado em Caratinga/MG. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
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Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 15 12356 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 PRATI 0,310 1.550,00 
I 1 70 12383 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO UN 7.000,00 PRATI 0,200 1.400,00 

I 1 99 12392 DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 
100ML. UN 500,00 PRATI 1,500 750,00 

I 1 144 12417 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO UN 30.000,00 PRATI 0,060 1.800,00 

I 1 206 12455 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
CONTENDO 50ML UN 100,00 PRATI 4,240 424,00 

VALOR TOTAL 5.924,00 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
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6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
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resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
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quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
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III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
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______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Flaviano Ferreira Penna Filho 

01.417.694/0001-20 
038.997.706-33 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
16.970.999/0001-31, com sede na Av. Caldas Júnior, n.º 27, Sala 02, Três Vendas, Erechim/RS, neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Loiri Teresinha Bez, inscrito no CPF sob n.º 766.922.990-04, residente e domiciliado 
em Erechim/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 5 12867 ACICLOVIR 50MG/GR CREME. APRESENTAÇÃO: BISNAGA C/ 10GR UN 300,00 PHARLAB 0,250 75,00 

I 1 8 12282 ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA COM 5ML UN 3.000,00 IMEC 0,050 150,00 

I 1 10 12283 ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 5ML UN 500,00 NATULAB 0,050 25,00 

I 1 12 12354 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO C/ 10 ML UN 5.000,00 GREENPHARMA 0,400 2.000,00 

I 1 16 21279 AMBROXOL 15 MG/ML , CLORIDRATO XPE 120 ML UN 700,00 PRATI 0,400 280,00 

I 1 21 12286 AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 3ML UN 500,00 GEOLAB 0,400 200,00 

I 1 23 34394 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 1G+200 MG 
PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL UN 500,00 TEUTO 0,100 50,00 

I 1 25 10611 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML. 
APRESENTAÇÃO FRASCO C/ 60ML UN 2.000,00 PRATI 0,280 560,00 

I 1 34 12366 
AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML PÓ SUSPENSÃO ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 22,5ML + DILUENTE FRASCO C/ 
13,8ML 

UN 1.200,00 MEDQUIMICA 0,980 1.176,00 
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I 1 35 12369 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE SPRAY ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 DOSES UN 50,00 CRISTALIA 7,280 364,00 

I 1 43 12289 BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA COM 2ML UN 2.000,00 HIPOLABOR 0,280 560,00 

I 1 44 12869 BUDESONIDA 32MCG AEROSSOL NASAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
C/ 120 DOSES UN 30,00 EMS 4,340 130,20 

I 1 45 12870 BUDESONIDA 64MCG AEROSSOL NASAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
C/ 120 DOSES UN 30,00 HIPOLABOR 14,700 441,00 

I 1 47 26876 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 
MG COMPRIMIDO UN 360,00 UNIÃOQUIMICA 1,540 554,40 

I 1 51 12377 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO C/ 100ML UN 100,00 VITAMED 0,280 28,00 

I 1 54 34665 CARVÃO  VEGETAL ATIVADO 250MG UN 360,00 EMS 0,070 25,20 
I 1 60 12381 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO UN 25.000,00 VITAMED 0,450 11.250,00 
I 1 69 02098 CINARIZINA 75MG COMPR. UN 80.000,00 RAMBAXY 0,280 22.400,00 

I 1 73 34684 CLINDAMICINA, FOSFATO DE 300 MG (150 MG/ML) SOL. INJETAVEL, 
AMPOLA DE 2 ML. UN 1.000,00 HIPOLABOR 6,440 6.440,00 

VALOR TOTAL 46.708,80 

    
             

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
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restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
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2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
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(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D’MEDICAMENTOS LTDA EPP 
Loiri Teresinha Bez 

16.970.999/0001-31 
766.922.990-04 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 
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LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
23.312.871/0001-46, com sede na Rua: Sergipe, n.º 955, Bela Vista, Erchim/RS, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Cassiano Rodrigo Chmiel, inscrito no CPF sob n.º 948.635.630-00, residente e domiciliado 
em Erechim/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 227 32602 PERMANGANATO DE POTASSIO  COMPRIMIDO DE 100MG UN 600,00 TAYUYNA 0,260 156,00 

I 1 272 26893 VALSARTANA 320+BESILATO DE ANLODIPINA 10 MG 
+HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG UN 720,00 ACHÉ 2,100 1.512,00 

VALOR TOTAL 1.668,00 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
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5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
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registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
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encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
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1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Cassiano Rodrigo Chmiel 

23.312.871/0001-46 
948.635.630-00 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPTALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.724.582/0001-73, 
com sede na Av. Guaiapó, n.º 912, Campo Eliseos, CEP 87.043-393, Maringá/PR, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Nayara Cardoso Thome, inscrito no CPF sob n.º 046.779.299-20, residente e domiciliado em 
Maringá/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
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1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 33 12367 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 PHARLAB 0,779 7.790,00 
I 1 55 12873 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO UN 4.000,00 EMS 0,120 480,00 
I 1 57 12871 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO UN 2.000,00 EMS 0,110 220,00 
I 1 58 12872 CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 EMS 0,120 600,00 

I 1 61 12292 CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA UN 3.000,00 BLAU 4,570 13.710,00 

I 1 127 12409 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO UN 25.000,00 GERMED 0,269 6.725,00 
I 1 149 33051 GLICAZIDA 60 MG  COMPRIMIDO UN 360,00 EMS 0,320 115,20 

I 1 156 12328 HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA C/ 5ML UN 500,00 BLAU 24,340 12.170,00 

I 1 171 12333 ISOXSUPRINA, CLORIDRATO 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 2ML UN 3.000,00 APSEN 18,980 56.940,00 

I 1 178 21289 LEVOPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO UN 1.000,00 CRISTALIA 0,429 429,00 

I 1 195 12889 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 
CONTROLADA UN 15.000,00 PHARLAB 0,250 3.750,00 

I 1 196 12890 METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 
CONTROLADA UN 20.000,00 PHARLAB 0,460 9.200,00 

I 1 219 33033 OXCARBAZEPINA 60MG/ML FRASCO DE 100 ML UN 100,00 UNIAO 
QUIMICA 38,980 3.898,00 

I 1 256 12475 SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 PRATI 0,180 1.800,00 
VALOR TOTAL 117.827,20 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
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licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
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6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
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Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
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II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
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NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Nayara Cardoso Thome 
40.724.582/0001-73 

046.779.299-20 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.749.232/0001-
82, com sede na Rua Carlos Barbosa, 2261, Vila Industrial, CEP 85.904-000, Toledo/PR, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Djeyner Sidney de Miranda, inscrito no CPF sob n.º 070.521.859-70, residente e domiciliado 
em Toledo/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
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nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
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6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
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3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
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1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Djeyner Sidney de Miranda 

39.749.232/0001-82 
070.521.859-70 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 
26.921.908/0002-02, com sede ST SAI/SUL Trecho 03, Lote 1700/1710, Guará, CEP 71.200-030, Brasília/DF, neste 
ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Weslley Ferreira Lima, inscrito no CPF sob n.º 891.483.471-91, 
residente e domiciliado em Brasília/DF. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
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1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 167 34125 INSULINA LISPRO 100UI  (ADN* RECOMBINANTE) POR ML. REFIL COM 3 
ML DE SOLUÇÃO, UN 100,00 BIOMM 34,000 3.400,00 

I 1 243 15173 RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO UN 360,00 EMS 0,690 248,40 
VALOR TOTAL 3.648,40 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

104 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

105 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
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prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 
Wesley Ferreira Lima 
35.409.934/0001-66 

891.483.471-91 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 
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LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 26

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Dr João 
Caruso, 2115, Distrito Industrial, Erechim/RS, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Fernanda 
Echer, inscrito no CPF sob n.º 939.046.650-49, residente e domiciliado em Erechim/SC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 26 20136 AMPICILINA SODICA 1000MG PÓ LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA UN 700,00 TEUTO 3,940 2.758,00 
I 1 31 26875 ATORVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO UN 360,00 CIMED 0,380 136,80 

I 1 36 12370 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA UN 2.000,00 BEPEBEN 8,980 17.960,00 

I 1 37 12371 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA UN 500,00 BEPEBEN 8,900 4.450,00 

I 1 50 12376 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO UN 40.000,00 TEUTO 0,200 8.000,00 
I 1 53 34323 CARBONATO DE CALCIO DOSAGEM 500 MG UN 1.440,00 TEUTO 0,060 86,40 

I 1 59 12382 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO CONTENDO 60ML UN 1.000,00 CIMED 6,290 6.290,00 

I 1 67 15072 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO UN 1.000,00 TEUTO 0,070 70,00 
I 1 85 20145 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG/20 ML AMPOLA DE 20 ML UN 100,00 CIMED 5,990 599,00 
I 1 108 02113 DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMPR. UN 15.000,00 TEUTO 0,070 1.050,00 

I 1 111 12308 DIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
C/ 15ML UN 700,00 SODIX 1,420 994,00 

I 1 112 33609 DIOSMINA 500 MG + HESPERIDINA450 MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 CIMED 0,460 1.380,00 

I 1 113 12310 
DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML+ BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML SOLUÇÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO C/ 20ML 

UN 1.000,00 WARYZ 7,110 7.110,00 

I 1 117 10623 DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG/ML. AMPOLA C/ 
2ML UN 10.000,00 HIPOLABOR 2,750 27.500,00 

I 1 118 33026 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO UN 720,00 TEUTO 0,840 604,80 
I 1 122 12403 ENALAPRIL, MALEATO 20MG COMPRIMIDO UN 40.000,00 ZYDS BRASIL 0,050 2.000,00 
I 1 123 23034 ENOXEPARINA 40 MG/0.4 ML SERINGA PRE-ENCHIDAS UN 200,00 CIMED/1FARMA 21,700 4.340,00 
I 1 148 12419 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO UN 95.000,00 HEPTRIS 0,030 2.850,00 

I 1 160 12331 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO TAMPONADO 500MG PÓ 
LIÓFILO INJETÁVEL IM/IV. APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA UN 1.000,00 GLICAMIN 5,230 5.230,00 

I 1 168 12374 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 20ML UN 500,00 ANDROCORTIL 1,290 645,00 

I 1 170 12886 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 TEUTO 0,160 480,00 
I 1 205 15091 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 ZYDUS BRASIL 0,090 450,00 
I 1 209 20152 NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG FRASCO AMPOLA UN 100,00 CIMED 18,920 1.892,00 
I 1 210 22410 NORADRENALINA 1 MG/ML AMP. 4 ML UN 300,00 NITROP 4,150 1.245,00 
I 1 213 12458 ÓLEO MINERAL FRASCO 100ML UN 200,00 HYPOFARMA 3,140 628,00 
I 1 217 20153 OXACILINA SODICA 500 MG PÓ LIOFILIZADO FRASO AMPOLA UN 500,00 HYPOFARMA 1,090 545,00 
I 1 239 33035 QUETIAPINA 200 MG COMPRIMIDO UN 360,00 HYPOFARMA 0,900 324,00 
I 1 244 33050 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG COMPRIMIDO UN 720,00 OLEO MINERAL 0,230 165,60 
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I 1 250 15083 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO UN 2.000,00 BLAU 0,110 220,00 

I 1 268 07569 VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO CÁPSULA 288MG 
(EQUIVALENTE A 250MG ÁCIDO VALPRÓICO) UN 10.000,00 GEOLAB 0,260 2.600,00 

I 1 270 10590 
VALPROATO DE SÓDIO SOL. ORAL OU XAROPE 57,624MG/ML 
(EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPROICO). APRESENTAÇÃO 
FRASCO C/ 100ML 

UN 300,00 CIMED 4,270 1.281,00 

VALOR TOTAL 103.884,60 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
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fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
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g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
1. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
2. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
3. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
5. DO RECEBIMENTO 
1. O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
6. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
7. Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou 
parcial, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
8. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de 
Coronel Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente 
quanto às demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
9. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a 
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando 
a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 
73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se 
encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do 
Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que 
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da 
reapresentação do mesmo. 
4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
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6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 
o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe 
venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora 
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
do Município de Coronel Sapucaia. 
11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a 
ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da 
fatura ou crédito existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
13. O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem 
a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção 
de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo 
possua Débitos Trabalhistas. 
15. Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas 
condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto 
contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério 
do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a 
cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas 
respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e 
ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração 
poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal. 
1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos 
da ATA: 
0. Advertência, por escrito; 
I. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor 
total do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite 
para a entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
II. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
III. Multa compensatória de : 
a. 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até 
o limite de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
b. 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, 
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais : 
I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 
(cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias na Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos 
prazos estabelecidos em lei . 
4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do 
Fornecedor . 
5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante 
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão 
da Administração da aplicação da pena. 
6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem 
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a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel 
Sapucaia-MS ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, 
para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como 
aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
b. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de cumprimento do Contrato; 
c. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos; 
d. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
e. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato 
na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, 
decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

INOVAMED HOSPITALAR LTDA 
Fernanda Echer 

12.889.035/0001-02 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
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PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa  MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 94.389.400/0001-84, 
com sede na Rodovia RSC 287, km 109+500, S/N, Bairro Industrial, Vera Cruz/RS, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Guido Adão Lambert, inscrito no CPF sob n.º 218.793.970-72, residente e domiciliado em 
Vera Cruz/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de 
medicamentos de uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período 
estimado de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à 
Secretaria de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas 
de preços e ata do Pregão Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, 
pelo prazo de validade do registro. 
1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 27 20137 AMPICILINA SODICA 500MG PÓ LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA UN 500,00 BLAU 2,894 1.447,00 
I 1 48 12375 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO UN 50.000,00 PRATI 0,035 1.750,00 

I 1 231 12463 PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02MG/ML (EQUIV. A 3MG DE 
PREDNISOLONA/ML) SOLUÇÃO ORAL . APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 120ML UN 1.500,00 PRATI 4,910 7.365,00 

I 1 242 21303 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO UN 7.000,00 PRATI 0,171 1.197,00 
VALOR TOTAL 11.759,00 

1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis. 
3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
3. No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as 
solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação 
do valor negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
4. A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada 
nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
5. Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal 
n.º 076/17, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
1. Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de 
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Coronel Sapucaia-MS. 
2. Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, no edital, nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
3. Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do 
Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata 
o § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
5. Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos 
com preços superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de 
licitações com preços inferiores a estes. 
6. O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
9. O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão 
carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. Compete ao Órgão Gestor: 
1. Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
2. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
fornecidos. 
3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
4. Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo 
a ser pago pelo Município de Coronel Sapucaia-MS. 
5. Emitir a autorização de compra. 
6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
8. Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste 
documento. 
2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
estimadas. 
2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações 
relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme 
o caso, visando à convocação dos remanescentes. 
5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
6. Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos 
registrados em Ata. 
7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo Compromitente Fornecedor. 
8. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos 
os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade 
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do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua 
titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para 
o Município de Coronel Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão 
de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação 
dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio originalmente estipulado. 
6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, 
resultante do ato de revisão. 
7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS 
optar pela contratação dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
a. Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
b. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
d. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados 
no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
e. Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
f. Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou 
for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
g. Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS 
frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas 
diretamente com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas 
neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
a. Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
b. Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 
3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
4. DA ENTREGA 
5. Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas 
pela Secretaria Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante 
no Termo de Referência . 
6. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem 
devidos em decorrência do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 
7. Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
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c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
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Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
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O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
Guido Adão Lambert 
94.389.400/0001-84 

218.793.970-72 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

Recursos Humanos
CONTRATO N.º 468/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
CARGO: PROFESSOR 
CONTRATO N.º 468/2022 
Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS 
Contratado (a): CELIA MARTINES 
Objeto: Professor temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo em vista 
a necessidade imediata de atendimento, e estará desenvolvendo suas funções na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público, bem como a impossibilidade de 
remanejamento de pessoal. 
Amparo Legal: O presente contrato é firmado com base na Lei Municipal nº. 730/2005 “Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 
Artigo 37 da Constituição federal. 
Valor: R$2.855,37(Dois Mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) 
O prazo deste contrato é de 04 meses e 17 dias contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período 
a critério da Administração Municipal. 
Coronel Sapucaia-MS, 01 de Agosto de 2022. 
Município de Coronel Sapucaia – MS 
Secretária Municipal de Educação e Cultura – Maria Eva Gauto Flor Eringer – Contratante 
Contratado: Celia  Martines 

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.874.929/0001-40, com sede na Rodovia 
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JK BR 459, Santa Edwirges, Ribeirão das Mortes, CEP 37.552-484, Pouso Alegre/MG , neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Aline Martins Oliveira, inscrita no CPF sob n.º 085.548.826-36, residente e domiciliado 
em Pouso Alegre/MG. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
MED CENTER COMERCIAL LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 87 20146 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML UN 1.000,00 UNIAO 
QUIMICA 2,200 2.200,00 

I 1 138 12320 FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. APRESENTAÇÃO: 
AMPOLA COM 5ML UN 200,00 UNIAO 

QUIMICA 7,160 1.432,00 

I 1 159 07550 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO TAMPONADO 100MG PÓ 
LIÓFILO INJETÁVEL IM/IV. FRASCO-AMPOLA UN 2.000,00 UNIAO 

QUIMICA 2,500 5.000,00 

I 1 215 10417 OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/ML COM AMPOLA DILUENTE 10ML SOL. 
INJETAVEL EV. APRESENT. FRASCO-AMPOLA UN 3.000,00 UNIAO 

QUIMICA 11,000 33.000,00 

I 1 264 34680 TEICOPLAMINA  400 MG FRASCO-AMPOLA. UN 500,00 UNIAO 
QUIMICA 43,750 21.875,00 

I 1 265 20121 TENOXICAN SOL. INJ. 20MG/2 ML EV AMPOLA DE 20 ML UN 1.000,00 UNIAO 
QUIMICA 7,000 7.000,00 

I 1 267 12348 TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 2ML UN 4.000,00 UNIAO 

QUIMICA 1,380 5.520,00 

VALOR TOTAL 76.027,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
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Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
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Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
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contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
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Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
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NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

MED CENTER COMERCIAL LTDA 
Aline Martins Oliveira 
00.874.929/0001-40 

085.548.826-36 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.233.805/0001-73, com sede 
na Rua Presidente Costa e Silva, n.º 231, Centro, CEP 85.935-000, Assis Chateaubriand/PR , neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Emerson Amâncio de Melo, inscrito no CPF sob n.º 869.947.279-04, residente e 
domiciliado em Goioere/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 7 12350 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO UN 250.000,00 IMEC 0,050 12.500,00 
I 1 56 12874 CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 EMS 0,160 800,00 
I 1 62 20134 CEFTRIAXONA 500MG FRASCO AMPOLA PÓ LIOFILIZADO UN 700,00 FRESENIUS 5,130 3.591,00 

I 1 63 12293 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA UN 3.000,00 BLAU 4,100 12.300,00 

I 1 68 02097 CIMETIDINA INJ 150MG/ML AMP. 2ML UN 5.000,00 HYPOFARMA 1,750 8.750,00 

I 1 96 12304 DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA 2ML UN 500,00 U QUIMICA 2,600 1.300,00 

I 1 105 12397 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO: AMPOLA 
C/ 2ML UN 1.000,00 SANTISA 0,790 790,00 

I 1 106 02109 DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 SANTISA 0,080 800,00 

I 1 107 12306 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 3ML UN 8.000,00 FRESENIUS 1,950 15.600,00 

I 1 143 12321 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. APRESENTAÇÃO 
AMPOLA COM 2ML UN 1.000,00 SANTISA 2,380 2.380,00 

I 1 146 27055 GENTAMICINA, SULFATO  DE 20MG/ML AMPOLA COM1 ML UN 2.000,00 FRESENIUS 1,700 3.400,00 
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I 1 150 12325 GLICONATO DE CÁLCIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. APRESENTAÇÃO: 
AMPOLA C/ 10ML UN 400,00 ISOFARMA 4,270 1.708,00 

I 1 158 12425 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO UN 250.000,00 CIMED 0,030 7.500,00 

I 1 164 20155 IMUNOGLOBULINA RHO (D)SOLUÇÃO INJETAVEL DE 300 MCG 
EMBALAGEM C/ 1 AMPOLA DE 1,5 ML UN 10,00 BEHRING 416,000 4.160,00 

I 1 166 15210 

INSULINA GLARGINA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INSULINA 
GLARGINA 100UI/ML (EQUIVALENTE A 3,638MG DE INSULINA 
GLARGINA/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E INCOLOR, APLICAÇÃO 
SC. APRESENTAÇÃO: CANETA SISTEMA CLICK STAR COM REFIL PRÉ-
ENCHIDO 3ML UNIDADE 

UN 80,00 ELI LILLY 41,400 3.312,00 

I 1 187 34679 MEROPENÉM  1 G  FRASCO-AMPOLA . UN 500,00 ABL 20,390 10.195,00 

I 1 191 20173 METILERGOMETRINA, MALEATO - SOLUÇÃO INJETAVEL 0,2MG AMPOLA 
C/ 1ML UN 800,00 U QUIMICA 2,720 2.176,00 

I 1 193 10630 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOL. INJ. 5MG/ML. AMPOLA C/ 2ML UN 1.000,00 FARMACE 0,780 780,00 
VALOR TOTAL 92.042,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
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caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
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da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
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descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
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das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Emerson Amacio de Melo 

03.233.805/0001-73 
869.947.279-04 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
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2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.595.725/0001-
84, com sede na Rua José Bonifácio, n.º 584, Centro, CEP 99.740-000, Barão de Cotegipe/RS , neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Jacilde tonin, inscrito no CPF sob n.º 931.959.580-15, residente e domiciliado em 
Barão de Cotegipe/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 115 12311 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML+BROMETRO N- BUTILESCOPOLAMINA 
0,020MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 5ML UN 5.000,00 4,100 20.500,00 

I 1 121 12402 ENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 0,060 600,00 

I 1 145 12322 GENTAMICINA, SULFATO  40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 2ML UN 1.000,00 1,960 1.960,00 

VALOR TOTAL 23.060,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
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Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
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originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
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Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
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de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 
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NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Jacilde Tonin 

14.595.725/0001-84 
931.959.580-15 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.708.161/0001-20, com sede na 
Av. Roberto Koch, n.º 1553, CEP 86.037-010, Aragarça, Londrina/PR , neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) Eduardo Henrique Farias, inscrito no CPF sob n.º 032.502.999-79, residente e domiciliado em Barão de 
Cotegipe/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 92 12388 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO UN 1.000,00 CRISTALIA 0,280 280,00 

I 1 131 12315 FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA COM 05ML UN 200,00 CRISTALIA 3,500 700,00 

I 1 157 12329 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 1ML UN 400,00 CRISTALIA 5,770 2.308,00 

I 1 260 20122 SULFATO DE MORFINA 0,2 MG/ML AMPOLA C/ 1 ML UN 300,00 CRISTALIA 5,860 1.758,00 
VALOR TOTAL 5.046,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
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Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
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Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
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pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

139 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

140 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 
Eduardo Henrique Farias 

32.708.161/0001-20 
032.502.999-79 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa PROMEFARMA MEDIACMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
81.706.251/0001-98, com sede na Rua João Amaral de Almeida, n.º 100, Bairro Cidade Industrial, Curitiba/PR , neste 
ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Sirlei Terezinha Zambrin, inscrito no CPF sob n.º 032.502.999-
79, residente e domiciliado em Barão de Cotegipe/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
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R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 100 02104 DEXAMETASONA CREME 0,1% UN 1.000,00 DEXAGREEN 1,310 1.310,00 
I 1 136 12415 FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA UN 5.000,00 GENERICO 0,460 2.300,00 
I 1 174 12430 LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA  25MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 PROLOPA 0,800 2.400,00 
I 1 234 34662 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO UN 360,00 GENERICO 0,450 162,00 

I 1 235 34663 PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA, CAPSULA DE GELATINA 
MOLE 200 MG. UN 720,00 JUNNO 3,000 2.160,00 

I 1 266 12347 TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SC. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA 1ML UN 500,00 GENERICO 1,300 650,00 

I 1 273 05183 VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO . UN 1.500,00 MAREVAN 0,150 225,00 
I 1 276 21305 VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO UN 720,00 GALVUS 2,970 2.138,40 

I 1 277 15172 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO UN 360,00 GALVUS 2,930 1.054,80 

VALOR TOTAL 12.400,20 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
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Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
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do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
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As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Sirlei Terezinha Zambrin 

81.706.251/0001-98 
457.063.879-15 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.263.792/0001-90, com sede na Rua Belo 
Horizonte, n.º 2209, Neva, Cascavel/PR , neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Anderson dos 
Santos, inscrito no CPF sob n.º 043.294.799-07, residente e domiciliado em Cascavel/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 46 12290 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 
IM/EV. APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 1ML UN 3.000,00 HIPOLABOR 1,430 4.290,00 

I 1 203 12337 MORFINA, SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 1ML UN 1.000,00 HIPOLABOR 3,050 3.050,00 

VALOR TOTAL 7.340,00 

    

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
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Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
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DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
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Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 
Anderson dos Santos 
17.263.792/0001-90 

043.294.799/07 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.946.717/0001-70, 
com sede na Rua Maria Thereza Fávero, n.º 110, Tres Vendas, CEP 99.173-060, Erechim/RS, neste ato representada por 
seu procurador o(a) Senhor(a) Luciana Scotton Flores Dornelles, inscrita no CPF sob n.º 951.104.960-72, residente 
e domiciliado em Erechim/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº

22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022

INPHARMA HOSPITALAR LTDA 

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

I 1 94 02102 COMPLEXO B, AMPOLA C/ 2ML UN 5.000,00 HYPLEX B 2,990 14.950,00 

VALOR 
TOTAL 

14.950,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
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A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
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Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
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Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
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existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

ULTRA MED DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Luciana Scotton Flores Dornelles 

42.946.717/0001-70 
951.104.960-72 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.924.435/0001-10, com sede na Cidade de Umuarama/PR, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) 
Eduardo José Prando, inscrito no CPF sob n.º 795.143.409-49, residente e domiciliado em Umuarama/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
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A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 2 26873 ACETILCISTEINA 600 MG SACHE UN 1.000,00 EMS 0,820 820,00 

I 1 6 26874 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO UN 720,00 EMS SIGMA 
PHARMA 0,640 460,80 

I 1 74 33025 CLOBAZAN 10 MG COMPRIMIDO UN 720,00 SANOFI 0,690 496,80 
I 1 75 33608 CLOBAZAN 20 MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 SANOFI 1,210 3.630,00 

I 1 76 12386 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
CONTENDO 20ML UN 400,00 SANOFI 2,440 976,00 

I 1 84 20144 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMPOLA C/ 5 ML UN 400,00 GERMED 2,980 1.192,00 
I 1 86 34294 CLORIDRATO DE METILFENIDATO DOSAGEM 36MG. UN 360,00 CRISTALIA 11,050 3.978,00 
I 1 88 32156 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA15 MG COMPRIMIDO UN 360,00 JANSSEN 2,260 813,60 

I 1 98 12393 DEXAMETASONA 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO CONTENDO 5ML UN 100,00 GERMED 8,220 822,00 

I 1 126 03008 ESPIRAMICINA COMPRIMIDO 500MG UN 1.500,00 ALCON 4,570 6.855,00 
I 1 130 26882 EZETIMIBA 10 MG+ SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO UN 360,00 SANOFI 0,817 294,12 
I 1 134 10625 FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML. FRASCO C/ 20ML UN 100,00 CRISTALIA 5,900 590,00 

I 1 140 34688 FLUTICASONA, FUORATO 27,5MCG/DOSE, SUSPENSÃO SPRAY NASAL 
120 DOSES UN 24,00 GSK 54,240 1.301,76 

I 1 141 15204 
FORMOTEROL DIIDRATADO, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 
400MCG CÁPSULA DURA PÓ PARA INALAÇÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: 
CAIXA COM 60 CÁPSULAS + INALADOR UNIDADE 

UN 10,00 ACHE 138,400 1.384,00 

I 1 147 12418 GENTAMICINA, SULFATO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 5ML UN 200,00 ALLERGAN 10,800 2.160,00 

I 1 155 12423 HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 1ML UN 100,00 NOVO 

NORDISK 7,300 730,00 

I 1 165 15623 

INSULINA ASPARTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INSULINA 
ASPARTE 100U/ML (EQUIVALENTE A 3,5MG DE INSULINA ASPARTE/
ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E INCOLOR, APLICAÇÃO SC. 
APRESENTAÇÃO: CANETA APLICADORA SISTEMA FLEXPEN C/ AMPOLA 
PRÉ-ENCHIDA 3ML UNIDADE 

UN 100,00 EMS SIGMA 
PHARMA 48,720 4.872,00 

I 1 169 08570 ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL UN 600,00 EMS 0,400 240,00 
I 1 176 34661 LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO UN 720,00 CRISTALIA 0,750 540,00 
I 1 182 33054 LIDOCAINA 10% SPRAY  FRASCO COM 50 ML UN 5,00 EMS 56,400 282,00 
I 1 190 21291 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO UN 9.000,00 CRISTALIA 0,800 7.200,00 
I 1 208 12456 NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA UN 4.480,00 MANTECORP 0,510 2.284,80 
I 1 218 15077 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO UN 2.000,00 MEDLEY 1,770 3.540,00 

I 1 223 12461 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO 
C/ 15ML UN 2.000,00 EMS 1,250 2.500,00 

I 1 229 20131 PIRACETAM 800 MG COMPRIMIDO UN 360,00 SANOFI 1,160 417,60 

I 1 253 15169 SITAGLIPTINA, FOSFATO 50MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO UN 720,00 SCHERING 4,480 3.225,60 

I 1 275 33599 VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO UN 630,00 SANOFI 5,530 3.483,90 
VALOR TOTAL 55.089,98 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
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de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
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Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
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alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

162 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
Eduardo José Prando 
03.924.435/0001-10 

795.143.409-49 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.463.638/0001-15, com sede na Rua 
Fioravante Marcomarini, n.º 310, Centro, CEP 87.900-000, Loanda/PR, neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) Daniel da Silva, inscrito no CPF sob n.º 626.529.829-15, residente e domiciliada em Loanda/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 201 23439 MOMETASONE, FUORATO DE; 50 MCG, FRASCO 120 DOSES SPRAY 
NASAL, FRSCO COM 9 G UN 24,00 GENERICO 43,900 1.053,60 

I 1 221 34324 PANCREATINA 10.000 UI / ENZIMAS PANCREÁCAS, PRINCÍPIO AVO: 
PANCREANA ( AMILASE + LIPASE + PROTEASE ), DOSAGEM: 10.000 UI UN 1.440,00 CREON 2,350 3.384,00 

VALOR TOTAL 4.437,60 
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Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
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contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
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O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
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Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
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de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA ME 
Daniel da Silva 

27.463.638/0001-15 
626.529.829-15 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CRIS BELLA FAMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.686.340/0001-58, com 
sede na Rua Estrada Bandeiranmtes, n.º 15.076, Loja 167, Vargem Pequena, CEP 22.783-113 Rio de Janeiro/RJ, neste 
ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Cristina Silva Jardim, inscrita no CPF sob n.º 052.425.087-10, 
residente e domiciliada em Franca/SP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
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registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
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subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
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Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
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cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

CRIS BELLA FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI 
Cristiane Silva Jardim 

16.686.340/0001-5888 
052.425.087-10 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 8

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
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julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 11.896.538/0001-42, com sede à Av. João Pinheiro, Bortolan, Pocos de Caldas-MG, neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Fernando Luis Prochnow, portador da Cédula de Identidade RG n.º 163882150  e 
CPF n.º 062.865.488-07, residente e domiciliado a Rua Rio Claro/SP, 08, RF, nº88, Residencial Florencia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 34 03271 COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LTS UN 400,00 5,33 2.132,00 

I 1 81 12116 

IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  PRODUTO 
A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE. 
COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO 10% EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO 
EM VEÍCULO AQUOSO. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO 

UN 70,00 25,00 1.750,00 

VALOR TOTAL 3.882,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
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da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
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Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
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fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
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prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
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Fernando Luis Prochnow 

SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 024/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CIRÚRGICA ITAMBÉ – EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 6.847.096/0001-11, com sede à Avenida 
Brasil, n.º 5709 – Zona 05 – CEP 87.015-280, na cidade de Maringá – Estado do Paraná, neste ato representada por 
seu procurador o(a) Senhor(a) HELTON YUDI HONDA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.062.308-7 SESP/PR e 
CPF n.º 009.497.349-00, residente e domiciliado na cidade de Maringá – Estado do Paraná, na Rua José Clemente, n.º 
627 – Apartamento 302 – Zona 07 – CEP 87.020-070. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 31 11241 

COLAR CERVICAL PHILADÉLFIA. CONFECCIONADO EM ESPUMA SOFTFORM COM 
SUPORTE MENTONIANO E OCCIPITAL EM PLASTICO RIGIDO. PROPORCIONA 
CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSÃO E ROTAÇÃO, PERFURADO PARA VENTILAÇÃO. 
FECHO ADERENTE, TAMANHO P. 

UN 10,00  26,13 261,30 

I 1 32 12077 

COLAR CERVICAL PHILADÉLFIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFECCIONADO 
EM ESPUMA “SOFTFORM”, COM SUPORTE MENTONIANO E OCCIPITAL EM 
PLÁSTICO RÍGIDO. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO. 
PERFURADO PARA VENTILAÇÃO. FECHO ADERENTE, TAMANHO G. UNIDADE 

UN 10,00  26,13 261,30 

I 1 33 12078 

COLAR CERVICAL PHILADÉLFIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFECCIONADO 
EM ESPUMA “SOFTFORM”, COM SUPORTE MENTONIANO E OCCIPITAL EM 
PLÁSTICO RÍGIDO. PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO. 
PERFURADO PARA VENTILAÇÃO. FECHO ADERENTE, TAMANHO M. UNIDADE 

UN 10,00  26,13 261,30 

I 1 36 09545 
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO COM PRESERVATIVO 
Nº 06 E EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, COM 100 CENTÍMETROS. 
PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 

UN 300,00  2,48 744,00 

I 1 77 34682 GARROTE FINO 200 DE LATEX METRO. UN 3,00  31,76 95,28 

I 1 87 03283 

KIT PARA NEBULIZAÇÃO COM MASCARA ADULTO, COM EXTENSÃO  C/ CONEXÃO 
PRA O AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO , RECIPIENTE PARA MEDICAMENTO, 
UMA MASCARA ADULTA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO FORMATO 
ANATOMICO E DE FACIL LIMPEZA ACOMPANHA ELASTICO. 

UN 30,00  8,25 247,50 
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I 1 101 11236 

MASCARA FACIAL PARA OXIGENAÇÃO SISTEMA VENTURI. CONJUNTO COM - 
MASCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO PEDIÁTRICO, CONFECCIONADA EM 
VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATOMICO SOB O QUEIXO, 
ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL 
METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE A FACE DO PACIENTE. DILUIDORES 
CODIFICADOS EM SEIS CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 24%, 
28%, 31%, 35%, 40% E 50%. INCLUI ADAPTADOR ACRILICO PARA ENTRADA 
DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMACE, TUBO FLEXIVEL PARA CONEXÃO 
DOS DILUIDORES, E TUBO DE OXIGENIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO COM 
CONECTOR UNIVERSAL. 

UN 10,00  8,75 87,50 

I 1 128 32477 

SONDA DE FOLLEY Nº 18 3 VIAS 30CC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDA 
EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; 
EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TIPO BLISTER, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 
ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE 

UN 50,00  3,38 169,00 

VALOR TOTAL 2.127,18 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
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caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

181 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
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O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

183 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

como foi apresentada. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Alessandra Ximenes De Mello Rezende 

HELTON YUDI HONDA 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
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àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa ÀGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.595.557/0001-80, com sede à 
Avenida Madri Nº 1114, Vila Alba, Campo Grande- MS, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Eder 
Salcedo Correa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25035 e CPF n.º 238.243.361-20, residente e domiciliado à 
Rua José Gonçalves Sobrinho nº 110, Vila Sobrinho. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 86 23164 KIT COM 25 CARTUCHOS DE INSULINA 3.15 ML - ACCU CHECK SPIRITI COMBO UN 3,00 732,33 2.196,99 

I 1 106 23196 PACOTE DE SERVIÇO DE ALIMENTACAO DE ENENRGIA DO SISTEMA INFUSAO 
CONTINUA ACCU CHECK SPIRITI COMBO UN 8,00 573,00 4.584,00 

I 1 120 34669 SET DE INFUSÃO FLEX LINK CANULA PARA INFUSÃO 10CM/60MM ROCHE. UN 150,00 147,90 22.185,00 

I 1 129 12153 

SONDA DE FOLLEY Nº 20 2 VIAS 30CC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUZIDA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL 
ATRAUMÁTICA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TIPO BLISTER, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE 

UN 80,00 2,99 239,20 

I 1 145 24005 

TIRA TESTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: TIRA TESTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, SANGUE 
ARTERIAL OU VENOSO, USO ADULTO E NEONATO. CADA TIRA CONTÉM 20U 
DE GLICOSE OXIDASE, 0,12MG DE FERRICIANETO DE POTÁSSIO E 1,8MG DE 
SUBSTÂNCIAS NÃO REATIVAS. MODELO COMPATÍVEL COM GLICOSÍMETRO. 
APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 TIRAS. A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PRESSUPÕE 
O FORNECIMENTO, EM SISTEMA DE COMODATO DE 50 (CINQUENTA) 
GLICOSÍMETROS ACORDO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
TECNOLOGIA AMPEROMÉTRICA, VOLUME DE SANGUE 0.8 MICROGRAMAS/
LITRO, AMOSTRAS CAPILAR/VENOSA/ARTERIAL/NEONATAL, TEMPO DE TESTE 
5 SEGUNDOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO 10~600MG/DL ( 0.6~33.3 NMOL/L), 
CONDIÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA TEMPERATURA: ENTRE 8ºC E 44ºC, 
CAPACIDADE DE MEMÓRIA PARA 800 RESULTADOS DE TESTE COM HORA 
E DATA, FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO 3 VOLTS (TIPO CR 2032), 
DISPLAY EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS 97X60X16.5MM (LWH), PESO 
APROXIMADO 55.2G, MÉDIA DE RESULTADOS DE TESTE ENTRE 7, 14, 21 E 28 
DIAS. A ENTREGA DO PRODUTO SERÁ REALIZADA DE MANEIRA PARCELADA, 
CONFORME CONVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

UN 500,00 19,50 9.750,00 

VALOR TOTAL 38.955,19 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
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Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
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Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
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pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Eder Salcedo Correa 

ÀGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.802.002/0001-02, com 
sede à Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul, SC, neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) Analcleto Ferrari, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1428772 e CPF n.º 523.140.819-00, residente e 
domiciliado à Rua Estrada Boa Esperança, 2545, Fundo Canoas, Rio do Sul, SC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 
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I 1 9 20077 
AGULHA DESC.HIPODERMICA 0,45X13MM UNID. EMBALADAS INDIV. POSSUI 
BISEL TRIFACETADO CANULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR 
COR, PRODUTO ESTERIL DE USO UNICO 

UN 20.000,00 0,08 1.600,00 

I 1 26 05196 
CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO 
ESTERLIZADO A OXIDO DE ETILENO , EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL 
GRAU CIRURGICO . 

UN 500,00 0,40 200,00 

I 1 27 12297 
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO PARENTERAL LÍMPIDA, ESTÉRIL E 
APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 
100ML UNIDADE 

UN 4.000,00 5,28 21.120,00 

I 1 37 26879 

DRENO DE SUCÇÃO, ESPECIFICAÇOES TECNICAS  MEDIDAS 3,2 MM/4,8MM 
EV6,4MM; BOMBA DE SUCÇÃO TIPO SANFONA 650 ML DE CAPACIDADE, COM 
CORDÃO DE FIXAÇÃO, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA COM CLAMP CORTA FLUXO 
E CONECTOR DE 2 OU 3 VIAS EM PVC, ATOXICO. 

UN 1,00 41,68 41,68 

I 1 38 26880 DRENO DE TORAX , MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS ATRAUMATICAS 
TAM 36 UN 10,00 6,85 68,50 

I 1 55 07525 

FIO ALGODÃO 2-0 C/ AGULHA 3/8 CIR. TRG 3.0CM 75 CM. TIPO ABSORVÍVEL, 
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE. COMPRIMENTO 
DO FIO 75CM, AGULHA TAMANHO 3 CM 3/8 CIRC. TRIANGULAR, ESTÉRIL, 
ATÓXICO, PRODUTO DE USO ÚNICO. 

UN 48,00 1,95 93,60 

I 1 57 33057 FIO ALGODAO N°.0 DE SUTURA COR PRETA NAO ABSOVIVEL TORCIDO PRE 
CORTADO  SEM /AGULHA UN 240,00 1,98 475,20 

I 1 58 26894 
FIO CAT GUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3,0 COM TIPO 
ABSORVIVEL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, 
COMPRIMENTO DE 75 CM, ESTÉRIL, ATÔXICO. 

UN 240,00 4,00 960,00 

I 1 59 26895 FIO CAT GUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABASOVIVEL 
EMBALADOS IDIVIDUALMENTE COMPRIMENTO DE 75 CM ESTÉRIL, ATÔXICO. UN 240,00 4,00 960,00 

I 1 60 20089 FIO CATGUT 0- 0C/AGULHA 3/8CIR. TRG 3.0CM ABSOVIVEL EMBALADA 
INDUVIDUALMENTE  APIROGENICA DE USO UNICO UN 240,00 4,00 960,00 

I 1 61 07526 

FIO CATGUT 2-0 C/ AGULHA 3/8 CIR. TRG 3.0CM 75 CM. TIPO ABSORVÍVEL, 
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE. COMPRIMENTO 
DO FIO 75CM, AGULHA TAMANHO 3 CM 3/8 CIRC. TRIANGULAR, ESTÉRIL, 
ATÓXICO, PRODUTO DE USO ÚNICO. 

UN 240,00 4,00 960,00 

I 1 65 26888 
FIO CATGUT CROMADO 0-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABSOVIVEL 
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇAÕ AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 
75 CM ESTERIL, ATOXICO. 

UN 120,00 4,00 480,00 

I 1 67 26885 
FIO CATGUT1-0 COM AGULHA 3/8CIR. TRG3,0TIPO ABSORVIVEL EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 75 CM, 
ESTERIL ATÓXICO. 

UN 240,00 4,12 988,80 

I 1 68 26896 
FIO CATGUTCROMADO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABSORVIVEL 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE COMPRIMENTO DE75 
CM ESTERIL ATOXICO. 

UN 120,00 4,00 480,00 

I 1 70 07528 

FIO NYLON 2-0 COM AGULHA 3.0CM. CARACTERISTICAS: 3/8 CIRCULO, 
TRIANGULAR, 45CM, PRETO, FIO DE SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 
MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 
5-0, AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM 
FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.  EMBALAGEM APROPRIADA AO 
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA 
ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO 
ATÉ O MOMENTO DO USO. 

UN 480,00 1,84 883,20 

I 1 99 09638 MANITOL SOLUÇÃO 20%. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SOLUÇÃO PARENTERAL. 
BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML. UN 100,00 8,94 894,00 

I 1 102 12182 

MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENAÇÃO SISTEMA VENTURI. CONJUNTO 
CONTENDO: MÁSCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA 
EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB O QUEIXO, 
ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL 
METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. DILUIDORES 
CODIFICADOS EM SEIS CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 24%, 
28%, 31%, 35%, 40%, 50%. INCLUI ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA 
DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, TUBO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO 
DOS DILUIDORES, E TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM 
CONECTOR UNIVERSAL. APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO UNIDADE. 

UN 10,00 13,33 133,30 

I 1 123 12343 SOLUÇÃO GLICOSE 5% SOLUÇÃO PARENTERAL. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM 
PVC TIPO SISTEMA FECHADO 500ML UN 500,00 6,63 3.315,00 

I 1 124 12179 

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 08. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE 
RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO 
PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. 
CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO 
TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE 

UN 700,00 0,57 399,00 

I 1 134 12155 

SONDA NASOGASTRICA LONGA CALIBRE 12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; 
EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL 
ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO 
ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E CAMADA DE SILICONIZADA 
GRAU MEDICO. APRESENTA NA EXTREMIDADE DISTAL FIXADO DISPOSITIVO 
CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO 
DE 110 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 50,00 0,97 48,50 

I 1 136 12158 

SONDA NASOGASTRICA LONGA CALIBRE 18. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; 
EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL 
ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO 
ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E CAMADA DE SILICONIZADA 
GRAU MEDICO. APRESENTA NA EXTREMIDADE DISTAL FIXADO DISPOSITIVO 
CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO 
DE 110 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 50,00 1,30 65,00 

I 1 137 08710 SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12. SONDA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, 
CONECTOR UNIVERSAL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. UN 500,00 0,62 310,00 

I 1 139 11246 TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL MODELO AXILAR. UN 10,00 10,27 102,70 

I 1 143 34659 TESTE DE GRAVIDEZ - BHCG NO SANGUE/URINA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. UN 500,00 0,74 370,00 

I 1 149 05204 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,5MM, TUBO DE MATERIAL PLASTICO 
COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, 
BALAO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR 
UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC 
ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE 
FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO M CENTIMENTROS, 
CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS 
DE ACESSORIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA 
USO UNICO. APRESENTAÇAO EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

UN 10,00 4,80 48,00 
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I 1 155 12175 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 10,00 4,80 48,00 

VALOR TOTAL 36.004,48 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
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Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
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O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Analcleto Ferrari 

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
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8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.248.312/0001-44, com sede à Rua Governador 
Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000, neste ato 
representada por seu procurador o(a) Senhor(a) ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 8.369.215 e CPF n.º 872.589.866-34, residente e domiciliado à Espirito Santo, nº 1752, Apto 102, 
Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

CEPALAB LABORATORIOS S.A 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 140 11247 
TERMÔMETRO DIGITAL FUNÃO MÁXIMA/MÍNIMA PARA REFRIGERADOR, 
UMIDADE INTERNA,  PROGRAMAÇÃO PARA ALARME SONORO, CABO DE 
APROXIMADAMENTE 1,8 METROS COM PONTEIRA EM METAL. 

UN 10,00 24,31 243,10 

I 1 142 32698 

TESTE COVID-19 IGG/IGM - CONTÉM DOIS DISPOSITIVOS TESTE, PARA 
DETECÇÃO DE IGG E IGM, É UM TESTE RAPIDO IMUNOCROMATICO DE FLUXO 
LATERAL. AS TIRAS  DOS TESTE CONTIDAS NOS DISPOSITIVOS CONSISTEM EM 
UMA MEMBRANA DE NITROCELULOSE RECOBERTA COM AS LINHAS C  CONTROLE 
E M  DO TESTE PARA IGM, ALEM DE OUTRA MEMBRANA PARA IGG C CONTROLE 
E G DO TESTE.AMBAS AS LINHAS NAS JANELAS DE LEITURA DOS RESULTADOS 
NAO SAÕ VISIVEIS ATE A APLICAÇÃO DA AMOSTRA HUMANAS DE SANGUE 
TOTAL,SORO OU PLASMA.CADA DISPOSITIVO E EMBALADO INDIVIDUALMENTTE 
E CONMTEM: UM DISPOSITIVO TESTE, UM SACHE DESSECANTE COM SILICA 
GEL, PIPETA CAPILAR DE 10 ML, TAMPÃO DILUENTE, SACO PARA DESCARTE. 

UN 1.000,00 4,00 4.000,00 

I 1 144 33645 
TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVADE ANTIGENO DE SARS-COVID-2 ( 
COVID-19)KIT PARA AMOSTRA DE SWAB DE NASOFARINGEO. O KIT ACOMPANHA 
SWAB PARA COLETA. 

UN 500,00 3,94 1.970,00 

VALOR TOTAL 6.213,10 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
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nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
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Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
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comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
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se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 
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NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Alessandra Ximenes De Mello Rezende 

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CIRÚRGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 34.479.558/0001-13, com sede à Av. Presidente Castelo Branco, n.º 4465, Edifício Castelo, sala 01, Zona 
01, CEP: 87501-170, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) ANDERSON TORRES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.376.080-3/SSP-PR  e CPF 
n.º 885.410.539-20, residente e domiciliado Av. Curitiba, nº 403, Lovat, CEP: 87520-000, na cidade de Umuarama. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARS LTDA 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 10 15722 ALCOOL 70% FRASCO DE 1 L UN 800,00 5,50 4.400,00 

I 1 15 20079 ATADURA GESSADA ACABAMENTO EM ZIGZAG COM TEMPO DE SECAGEM DE 
3 A 4 MINUTOS TAM 20 CM/3M UN 300,00 4,37 1.311,00 

I 1 20 11240 CÂNULA DE GUEDEL. FABRICADA EM PVC FLEXÍVEL, KIT COM 06 UNIDADES 
COM OS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, E 5. KIT COMPLETO UN 10,00 18,00 180,00 

I 1 21 12072 

CATETER ANGIOCATH Nº 18. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO 
DE USO ÚNICO. CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES 
FINAS E FLEXÍVEIS; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TAMPA DE POLIPROPILENO; IDENTIFICADO 
POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE; FIO DE LIGAÇÃO 
DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; 
ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 700,00 0,71 497,00 
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I 1 22 07520 

CATETER ANGIOCATH Nº 20. CARACTERISTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, 
CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES FINAS E FLEXÍVEIS, 
AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E CONFECCIONADO 
EM AÇO INOX, TAMPA DE POLIPROPILENO, IDENTIFICADO POR CORES 
CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE, FIO DE LIGAÇÃO DA AGULHA 
COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, 
APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. 

UN 700,00 0,71 497,00 

I 1 24 12075 

CATETER ANGIOCATH Nº 24. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO 
DE USO ÚNICO. CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES 
FINAS E FLEXÍVEIS; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX; TAMPA DE POLIPROPILENO; IDENTIFICADO 
POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE; FIO DE LIGAÇÃO 
DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; 
ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 2.000,00 0,71 1.420,00 

I 1 39 26881 DRENO DE TORAX , MULTIPERFURADOS COM FUROS OBLONGOS ATRAUMATICA 
TAM 38. UN 10,00 6,75 67,50 

I 1 40 20083 DRENO DE TORAX RADIOPACO MULTIPERFURADO EM PVC FLEXIVEL COM 
CONECTOR TAM 28 UN 5,00 6,75 33,75 

I 1 42 24006 EQUIPO DE MACROGOTAS BICO DE CONEXÃO LUER SLIP. UN 10.000,00 1,24 12.400,00 

I 1 78 21606 GAZE 75X75 13 FIOS PACOTE COM 500 UN. UN 1.500,00 15,00 22.500,00 

I 1 92 19196 LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO. UN 5,00 27,60 138,00 

I 1 93 12122 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  PRODUTO 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ESTÉRIL, FABRICADO EM PURO LÁTEX, 
LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 
0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 
1 PAR DE LUVAS. 

UN 300,00 1,10 330,00 

I 1 94 12123 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  PRODUTO 
DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ESTÉRIL, FABRICADO EM PURO LÁTEX, 
LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 
0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 
1 PAR DE LUVAS. 

UN 300,00 1,10 330,00 

I 1 96 20069 LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO LUBRIFICANTE AMBIDESTRA 
SUPERFICIE LISA NAO ESTERIL DE USO UNICO CX /100 UNIDADES TAM . M UN 1.000,00 14,00 14.000,00 

I 1 97 20210 
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ LUBRIFICANTE 
AMBIDESTRASUPERFICIE LISA NAO ESTERIL  DE USO UNICO CX C/ 100 
UNIDADES TAM P. 

UN 1.000,00 14,00 14.000,00 

I 1 98 12131 

MALHA TUBULAR 15CMX25M ROLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
CONFECCIONADAS EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO CRU COM EXCELENTE 
ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL. APRESENTAÇÃO: ENROLADA 
SOBRE SI, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, ROLO. 

UN 5,00 25,25 126,25 

I 1 111 19204 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), COM RESERVATÓRIO, 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. UN 3,00 170,47 511,41 

I 1 116 12142 

SERINGA 05ML S/AG. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MÉDICO; 
TRANSPARENTE, CONECTOR SLIP, GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS 
E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE; PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS 
E ALGARISMOS, TÓXICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL. 
APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 20.000,00 0,15 3.000,00 

I 1 118 12208 

SERINGA 1ML C/AG 13MMX4,5 PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU 
MÉDICO; TRANSPARENTE, CONECTOR SLIP, GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA 
PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE; PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS 
TRAÇOS E ALGARISMOS, TÓXICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL. 
APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 10.000,00 0,21 2.100,00 

I 1 119 12207 

SERINGA 20ML S/AG. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDA EM 
POLIPROPILENO GRAU MÉDICO; TRANSPARENTE, CONECTOR SLIP, 
GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE; 
PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, TÓXICA, 
ESTÉRIL, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 15.000,00 0,51 7.650,00 

I 1 125 12150 

SONDA DE FOLLEY Nº 14 2 VIAS 30CC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUZIDA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL 
ATRAUMÁTICA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TIPO BLISTER, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE 

UN 70,00 2,94 205,80 

I 1 127 12152 

SONDA DE FOLLEY Nº 18 2 VIAS 30CC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUZIDA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL 
ATRAUMÁTICA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TIPO BLISTER, EM PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE 

UN 150,00 2,94 441,00 

I 1 130 34685 SONDA NASOENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM Y, FR  N°. 6, 
COMPRIMENTO DE 65 CM, COM FIO GUIA UN 50,00 9,58 479,00 

I 1 131 23293 SONDA NASOENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM Y, FR  N°. 8, 
COMPRIMENTO DE 105 CM, COM FIO GUIA UN 10,00 10,91 109,10 

I 1 133 23294 SONDA NASOENTERAL DE SILICONE, CONECTOR EM Y, FR N°. 10, 105 CM DE 
COMPRIMETO,  COM FIO GUIA UN 20,00 15,00 300,00 

I 1 135 12156 

SONDA NASOGASTRICA LONGA CALIBRE 14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; 
EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL 
ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO 
ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E CAMADA DE SILICONIZADA 
GRAU MEDICO. APRESENTA NA EXTREMIDADE DISTAL FIXADO DISPOSITIVO 
CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO 
DE 110 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE 

UN 20,00 1,24 24,80 

I 1 148 12166 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 
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I 1 150 12169 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 151 12170 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 152 12171 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 153 12172 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 154 12173 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 156 12174 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 157 12176 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATÓXICO, 
TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, 
TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, 
VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER 
EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES 
DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CURVATURA ANATÔMICA E QUE PERMITE 
CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. 
PRODUTO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

UN 5,00 7,50 37,50 

I 1 158 34654 VASELINA LIQUIDA  FRASCO DE 1000ML. UN 5,00 43,00 215,00 
VALOR TOTAL 87.566,61 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
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para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
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Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
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Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

207 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
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os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Anderson Torres Dos Santos 

CIRÚRGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 6

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DUTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.435.077/0001-04, com sede à 
Rua Itacolomi, n.º 1831, Sala A, Bairro Amadori, Pato Branco/PR, , neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) FABRICIO DA SILVA DUTRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.647.053  e CPF n.º 036.195.299-
65, residente e domiciliado a Rua Vicente Elizeu Ampessam, nº 280, Bairro Amadori , Pato Branco-PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA 
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ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 19 03264 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM ESCALA 1.000 ML UN 500,00 4,72 2.360,00 
VALOR TOTAL 2.360,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
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Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
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e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

212 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
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“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Fabricio Da Silva Dutra 

DUTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI ME 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 7

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024 / 2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Najla Marienne Schuck 
Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 555.779.541-34 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-
34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 
MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, garantindo melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde 
àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. De acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 005/2022, autorizado pelo Processo n.º 070/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 32.181.809/0001-53, com sede à Campo Grande/MS à Rua Teófilo Otoni, 169 – Vila Serradinho, CEP 79.104-
020, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Charline Paola Prestes Ribeiro, portador do CPF n.º 
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003.327.601-38, residente e domiciliado a em Campo Grande/MS à Rua Dona Maria Amélia, 217 – Vila Silvia Regina, 
CEP 79.103-480. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de material de consumo 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal por um período 
de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. em atendimento à Secretaria 
de Saúde, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e 
ata do Pregão Eletrônico n.º 005/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 005/2022, Processo n.º 070/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

GUARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 
          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 1 07518 

ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA. CARACTERISTICAS: DESCARTÁVEL, 
FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE 
ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 
0,5 MM DE ESPESSURA. 

UN 2.000,00 0,05 100,00 

I 1 64 26884 
FIO CATGUT 5-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 75 CM TIPO ABSOVIVEL 
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 
75 CM, ESTERIL, ATOXICO. 

UN 240,00 6,44 1.545,60 

I 1 83 34655 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4FRX13CM UN 5,00 266,08 1.330,40 

I 1 84 34656 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 5FRX13CM UN 5,00 266,08 1.330,40 

I 1 85 34657 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX13CM UN 5,00 266,08 1.330,40 

I 1 91 09547 LAMINA PARA MICROSCOPIA NÃO LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA 
SELADA A VACUO 26MMX76MM, ESPESSURA 01 A 1,2MM. UN 1.000,00 0,12 120,00 

I 1 112 15618 

RINGER COM LACTATO. COMPOSIÇÃO: SÓDIO 130,33 MEQ/ML + POTÁSSIO 
4,02 MEQ/ML + CÁLCIO 2,73 MEQ/ML + CLORETO 109,43 MEQ/ML +  LACTATO 
27,66 MEQ/ML, OSMOLARIDADE 273 MOSMOL/L, PH 6,0 - 7,5, SOLUÇÃO 
PARENTERAL ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, EV. APRESENTAÇÃO: BOLSA 
EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 500ML 

UN 400,00 7,37 2.948,00 

I 1 121 20094 
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA GLICOSE ANIDRA 45,5 MG +NACL 9 MG 
SOLUÇAO PARENTERAL APIROGENICA LIMPIDA E TRANSPARENTE APRESENTA 
FRASCO DE PVC SISTEMA FECHADO 1000 ML 

UN 500,00 9,23 4.615,00 

I 1 122 20095 
SOLUÇAO GLICOFISIOLOGICA GLICOSE ANIDRA 45,5 MG +NACL 9MG 
SOLUÇÃO PARENTERAL APIROGENICA LIMPIDA E TRANSPARENTE APRESENTA 
FRASCO DE PCV SISTEMA FECHADO DE 500 ML 

UN 600,00 7,25 4.350,00 

I 1 132 26898 SONDA NASOENTERAL DE SILICONE CONCTOR EM Y FR N°. 14, 105 CM DE 
COMPRIMENTO COM FIO GUIA. UN 40,00 17,10 684,00 

I 1 146 20264 TITURA DE IODO 2% FRASCO DE 1LITRO L 3,00 47,20 141,60 
VALOR TOTAL 18.495,40 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
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Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1.         Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os materiais objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria Municipal 
de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de Referência. 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
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O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
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Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso; 
Multa compensatória de: 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais: 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral. 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei. 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa. 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
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oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Coronel Sapucaia-MS, 03 de agosto de2022. 

NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 
Secretaria Municipal de Saúde 

Promitentes Fornecedores: 

____________________________ 
Charline Paola Prestes Ribeiro 

GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°025/2022

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.520.829/0001-
40, com sede na Rodovia BR 480, N.º 180, Bairro Centro, CEP 99.740-000, Barão de Cotegipe/RS, neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Odair José Balestrin, inscrito no CPF sob n.º 811.773.489-34, residente e 
domiciliado em Barão de Cotegipe/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 9 12352 ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO UN 35.000,00 NATULAB 0,050 1.750,00 
I 1 81 20247 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO 30 ML UN 500,00 NATULAB 1,000 500,00 

I 1 103 12395 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/M SOLUÇÃO ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 100ML UN 1.500,00 PRATI 1,940 2.910,00 

I 1 116 12878 DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO UN 50.000,00 PRATI 0,150 7.500,00 
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I 1 142 20165 
FOSTATO DE SODIO MONOBASICO H2O 16G +FOSFATO DE SIDIO 
DIBASICO H2O 6GEM FRASCO PLASTICO DESCARTAVEL COM 130 ML, 
CANULA RETAL PREVIAMENTE LUBRIFICADA. 

UN 50,00 NATULAB 6,450 322,50 

I 1 153 12453 GUACO, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL 0,035MG/ML XAROPE. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 120ML UN 200,00 NATULAB 2,140 428,00 

I 1 161 12426 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100ML UN 300,00 NATULAB 2,200 660,00 

I 1 162 12427 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO UN 30.000,00 PRATI 0,190 5.700,00 
I 1 186 21290 MEBENDAZOL 20 MG/MLSUSPENSÃO FRASCO DE 30 ML UN 500,00 NATULAB 1,480 740,00 
I 1 188 02151 METFORMINA 500MG COMPR. UN 25.000,00 PRATI 0,100 2.500,00 
I 1 189 02592 METFORMINA 850MG COMPR. UN 200.000,00 PRATI 0,100 20.000,00 

I 1 198 10631 METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/GR (10%). TUBO C/ 50GR+7 
APLICADORES DESCARTÁVEIS. UN 700,00 PRATI 5,500 3.850,00 

I 1 200 12452 MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL. APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 
80GR+ 7APLICADORES DESCARTÁVEIS UN 700,00 HIPOLABOR 6,500 4.550,00 

I 1 225 12460 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO UN 30.000,00 HIPOLABOR 0,100 3.000,00 

I 1 246 12470 

SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL COMPOSIÇÃO POR LITRO APÓS PREPARO: 
CLORETO DE SÓDIO 2,6 G (75 M96MOLES SÓDIO), GLICOSE ANIDRA 
13,5 G (75 MMOLES GLICOSE), CLORETO DE POTÁSSIO...1,5G (20 
MMOLES DE POTÁSSIO E 65 MMOLES CLORETO),  CITRATO DE SÓDIO 
DIIDRATADO...2,9G (10MMOLES CITRATO) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL 
ENVELOPE 27,9 G 

UN 500,00 NATULAB 0,800 400,00 

I 1 247 12471 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL INALATÓRIO. APRESENTAÇÃO: 
FRASCO AEROSOL C/ 200 DOSES UN 200,00 GLENMARK 8,880 1.776,00 

VALOR TOTAL 56.586,50 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
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Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
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do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
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As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 12.418.191/0001-95, com sede Rodovia BR 101, n.º 131, Várzea do Ranchinho Camboriú/SC, neste 
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ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Vanda Aparecida da Silva Daniel, inscrito no CPF sob n.º 
081.447.128-54, residente e domiciliado em Franca/SP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 66 34648 CETOPROFENO 100MG, PO LIOFILIZADO E.V. FRASCO AMPOLA UN 2.000,00 PHARLAB 4,000 8.000,00 
I 1 72 27056 CLARITROMICINA 500MG PÓ LIOFILIZADO, FRASCO AMPOLA. UN 500,00 GENERICO 2,500 1.250,00 

I 1 124 12313 EPINEFRINA, CLORIDRATO 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV/SC. 
APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 1ML UN 500,00 GENERICO 1,350 675,00 

I 1 137 34666 FLUCONAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 
2 MG/ML, BOLSA DE 100 ML. UN 50,00 ADREN 31,370 1.568,50 

I 1 172 08690 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 GENERICO 0,340 3.400,00 
I 1 228 12462 PERMETRINA 5% LOÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 60ML UN 100,00 PERMENATI 2,500 250,00 

I 1 255 12474 SULFADIAZINA DE PRATA 01% CREME DERMATOLÓGICO. 
APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 30GR UN 2.000,00 GENERICO 4,000 8.000,00 

VALOR TOTAL 23.143,50 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
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participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
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Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
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demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
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30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI 
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Vanda Aparecida da Silva Daniel 
12.418.191/0001-95 

081.447.128-54 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 9

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.802.002/0001-02, com sede 
à Estrada Boa Esperança, n.º 2320, CEP 89.163-554, Rio do Sul/SC, neste ato representada por seu procurador o(a) 
Senhor(a) Maicon Cordova Pereira, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.242.195 e CPF n.º 015.886.939-70, 
residente e domiciliado à Rua Francisco Ferrari, n.º 086, Bairro Fundo Canoas, CEP 89.163-557, Rio do Sul, SC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 24 12359 AMOXICILINA 500MG CÁPSULA UN 20.000,00 UNICHEM 0,190 3.800,00 
I 1 28 33604 ARIPIPRAZOL 30 MG COMPRIMIDO UN 720,00 UNICHEM 1,980 1.425,60 
I 1 30 05174 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO. UN 10.000,00 VITAMEDIC 0,060 600,00 

I 1 40 12450 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 80ML UN 500,00 BELFAR 7,210 3.605,00 

I 1 77 15074 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG COMPRIMIDO REVESTIDO UN 2.000,00 AUROBINDO 0,330 660,00 

I 1 83 20143 CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,50%(5MG/ML)+ GLICOSE 8% 
AMPOLA C/ 4 ML UN 200,00 HYPOFARMA 4,540 908,00 

I 1 93 00470 COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML UN 1.000,00 ARTE NATIVA 3,120 3.120,00 

I 1 119 15084 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE 
LIBERAÇÃO PROLONGADA UN 1.000,00 ABBOTT 1,980 1.980,00 

I 1 120 12885 DOXAZOSINA, MESILATO 2MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 GEOLAB 0,100 300,00 
I 1 192 15206 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO UN 360,00 ALTHAIA 0,430 154,80 

I 1 194 11670 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML, 
FRASCO C/10ML UN 500,00 MARIOL 1,060 530,00 

I 1 199 12451 MICONAZOL, NITRATO 2% CREME DERMATOLÓGICO. 
APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 28GR UN 200,00 HIPOLABOR 2,270 454,00 

I 1 224 15212 PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA, FOSFATO 30MG COMPRIMIDO UN 45.000,00 GEOLAB 0,400 18.000,00 

I 1 240 15085 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 PRATI 
DONADUZZI 0,120 600,00 

I 1 241 15086 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 PRATI 
DONADUZZI 0,150 750,00 

I 1 257 12476 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 50ML UN 600,00 VITAMEDIC 5,160 3.096,00 

I 1 279 33038 ZINCO, SULFATO 4MG/ML UN 50,00 AIRELA 9,770 488,50 
VALOR TOTAL 40.471,90 
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Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
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contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
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O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
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Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
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de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.886.742/0001-15, com sede à Rua 
Tupinambás, QD 108, Lote 01, n.º SN, Jardim Inês, CEP 74.914-610, Aparecida de Gioana, neste ato representada por 
seu procurador o(a) Senhor(a) Patrick Brunner Viana de Assis, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6359883 
e CPF n.º 048.401.495-18, residente e domiciliado à Rua Alameda dos Crisantemos, Qd 14, Lt 04, Jardins Viena, CEP 
74.935-189, Aparecida de Goiania/GO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
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Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
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Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
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convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
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Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
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de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.652.030/0001-70, com sede à Rua José Bonifácio, n.º 636, Barão de Cotegipe/RS, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) João Ricardo Razzia Giacomel, portador da Cédula de Identidade RG n.º 908802515 e 
CPF n.º 839.620.850-68, residente e domiciliado à Rua Ilma Picolo, n.º 265, Barão de Cotegipe/RS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
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R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 4 12866 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO UN 2.000,00 HERVIRAX 0,180 360,00 
I 1 11 08681 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL UN 6.000,00 BENZOL 0,390 2.340,00 
I 1 20 12357 AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO UN 2.000,00 AMIORON 0,410 820,00 
I 1 22 12358 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO UN 15.000,00 GENERICO 0,050 750,00 
I 1 29 21280 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO UN 7.000,00 GENERICO 0,040 280,00 

I 1 39 21282 BENZOATO DE BENZILA 250 MG/ML FR 100 ML EMULSAO 
TOPICA UN 100,00 ESCABIFAL 4,800 480,00 

I 1 52 07559 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL COMPRIMIDO 
500MG CACO3 + 400 UI UN 6.000,00 CALCIO VIDA 0,050 300,00 

I 1 64 20245 CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU FRASCO COM 50 ML UN 50,00 GENERICO 5,150 257,50 
I 1 65 02095 CETOCONAZOL 200MG COMPR. UN 1.000,00 GENERICO 0,270 270,00 

I 1 78 12295 CLORANFENICOL 0,01G+COLAGENASE 0,6UI/G POMADA. 
APRESENTAÇÃO: BISNAGA 50GR UNIDADE UN 500,00 KOLLANGENASEC/CLOR 17,000 8.500,00 

I 1 102 02107 DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPR. UN 20.000,00 HYSTIN 0,060 1.200,00 
I 1 109 12398 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO UN 7.000,00 GENERICO 0,180 1.260,00 

I 1 114 12401 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL. 
APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 20ML UN 3.000,00 GENERICO 2,000 6.000,00 

I 1 139 12416 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CÁPSULA UN 30.000,00 GENERICO 0,070 2.100,00 
I 1 173 27052 LACTULOSE 667ML/ML XAROPE FRASCO 100ML UN 50,00 LACTULOSE NTS 5,800 290,00 

I 1 183 12438 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% GEL. APRESENTAÇÃO: TUBO 
C/ 30GR UN 300,00 LABCAINA 2,330 699,00 

I 1 204 21292 NEOMICINA SULF. + BACITRACINA SUFT. BISNAGA DE 30 
MG UN 1.000,00 BACINA 2,200 2.200,00 

I 1 214 12459 OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA UN 30.016,00 GENERICO 0,100 3.001,60 
I 1 226 21294 PAROXETINA 20 MG CLORIDRATO COMPRIMIDO UN 2.000,00 GENERICO 0,210 420,00 
I 1 232 12465 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO UN 30.000,00 GENERICO 0,157 4.710,00 
I 1 233 02169 PREDNISONA 5MG COMPR. UN 2.000,00 POLOL 0,070 140,00 
I 1 238 00520 PROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO UN 15.000,00 ANEMIFER 0,030 450,00 
I 1 261 02187 SULFATO FERROSO 40MG/FÉ++ COMP UN 50.000,00 ANEMIFER 0,040 2.000,00 
I 1 262 00524 SULFATO FERROSO GOTAS - 30 ML UN 500,00 SULFATO FERROSO NTS 0,950 475,00 

VALOR TOTAL 39.303,10 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
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preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
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até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
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anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 
Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
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PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.847.096/0001-11, com sede à Av. Brasil, n.º 
5709, Zona 05, CEP 87.015-280, Maringá/PR, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) HELTON YUDI 
HONDA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.062.308-7 e CPF n.º 009.497.349-00, residente e domiciliado à 
Rua José Clemente, n.º 627, Apartemento 302, Zona 05, CEP 87.015-280, Maringá/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 38 12372 BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA 300.000 + 100.000 UI 
PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA UN 200,00 BLAU 5,780 1.156,00 

I 1 79 02572 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% C/ 10ML INJETAVEL UN 400,00 SAMTEC 0,580 232,00 

I 1 90 12301 
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%+ CLORIDRATO DE FENILEFRINA 
0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 
10ML 

UN 10,00 ALLERGAN 10,100 101,00 

I 1 95 32592 DAPAGLIFLOZINA 10MG UN 360,00 ASTRAZENECA 5,090 1.832,40 
I 1 151 20149 GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL 25% AMPOLA C/ 10 ML UN 600,00 SAMTEC 0,660 396,00 

I 1 152 12326 GLICOSE 50% SOLUÇÃO HIPERTÔNICA. APRESENTAÇÃO AMPOLA C/ 
10ML UN 400,00 SAMTEC 0,730 292,00 

I 1 248 27051 SALBUTAMOL, SULFATO DE 0,4 MG/ML FRASCO 120 ML UN 100,00 PRATI 1,630 163,00 
VALOR TOTAL 4.172,40 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
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Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

249 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
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Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 34.479.558/000-13, com sede à Av. Presidente Castelo Branco. N.º 4306, Bairro Zona I, Umuarama/PR, neste 
ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Anderson TORRES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n.º 
885.410.539-20, residente e domiciliado em Umuarama/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARS LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 41 12288 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL EV. APRESENTAÇÃO: 
AMPOLA C/ 10ML UN 400,00 SAMTEC 1,370 548,00 

I 1 80 00465 CLORETO DE POTASSIO XP - 100 ML UN 60,00 PRATI 2,590 155,40 
I 1 245 34664 SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG SACHE. UN 500,00 CIFARMA 1,570 785,00 
I 1 258 20123 SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/2ML AMPOLA C/2 ML UN 3.000,00 SANTISA 3,490 10.470,00 
I 1 271 33039 VALSARTANA 160 MG+ HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO UN 720,00 ACHE 1,730 1.245,60 

VALOR TOTAL 13.204,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
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Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
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Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
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pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
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CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

256 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
Anderson Torres dos Santos 

34.479.558/0001-13 
885.410.539-20 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 14

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.729.178/0004-91, com sede à 
Praça Emilio Marconato, n.º 1000, Galpão 22, Jardim Primavera, CEP 13.916-074, Jaguariúna/SP, neste ato representada 
por seu procurador o(a) Senhor(a) Alessandra Fernanda Rigo Ferreira, inscrito no CPF sob n.º 369.371.578-51, 
residente e domiciliada em Jaguariúna/SP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

257 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 

          

ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

I 1 42 02086 BIPERIDENO 2MG COMPR. UN 10.000,00 CINETOL 0,170 1.700,00 
I 1 91 12387 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO UN 5.000,00 LOGACTIL 0,260 1.300,00 

I 1 101 07552 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG SOLUÇÃO 
INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA C/ 2,5ML UN 8.000,00 DEXAMETASONA 2,550 20.400,00 

I 1 132 07565 FENITOÍNA SÓDICA COMPRIMIDO 100 MG UN 7.000,00 FENITOINA 0,100 700,00 
I 1 133 12412 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO UN 30.000,00 FENOCRIS 0,180 5.400,00 
I 1 154 12422 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO UN 10.000,00 HALO 0,170 1.700,00 
I 1 163 21287 IMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO COMPRIMIDO UN 3.000,00 IMIPRA 0,330 990,00 
I 1 175 32158 LEVOFLOXACINO 500 MG/5ML BOLSA COM 100 ML. UN 1.000,00 LEVOFLOXACINO 21,890 21.890,00 
I 1 177 21288 LEVOPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO UN 2.000,00 LEVOZINE 0,780 1.560,00 
I 1 236 07537 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO UN 3.000,00 PAMERGAN 0,100 300,00 

I 1 237 12467 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. 
APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 2ML UN 500,00 CRISTALIA 2,080 1.040,00 

I 1 251 12473 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO UN 50.000,00 PROMETAZOL 0,070 3.500,00 
I 1 252 12913 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO UN 50.000,00 VASLIP 0,130 6.500,00 

I 1 269 09568 VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMIDO CÁPSULA 588MG 
(EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPRÓICO) UN 10.000,00 EPILENIL 0,440 4.400,00 

VALOR TOTAL 71.380,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
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independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
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Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

260 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
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Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 

______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
Alessandra Fernanda Rigo Ferreira 

67.729.178/0004-91 
369.371.578-51 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2022 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Najla Marienne 
Schuck Mariano, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta Cidade de Coronel 
Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CPF sob o nº 555.779.541-34, e a empresa abaixo qualificada 
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doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORE, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, AÇÕES JUDICIAIS E 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA , garantindo 
melhoria do atendimento aos habitantes, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica 
e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. De 
acordo com o resultado decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 006/2022, autorizado pelo 
Processo n.º 073/2022, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 076/ 
2017, de 01 de junho de2017 , subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
Empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.315.996/0001-07, com sede à Av. 
Presidente Costa e Silva, n.º 231, Centro, CEP 85.935-000, Assis Chateaubriand,/PR, neste ato representada por seu 
procurador o(a) Senhor(a) Adão da Silva Leite, inscrito no CPF sob n.º 492.895.009-72, residente e domiciliada em 
Assis Chateaubriand/PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA e EVENTUAL aquisição de medicamentos de 
uso hospitalar, ações judiciais e para distribuição gratuita na farmácia municipal para um período estimado de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em atendimento à Secretaria de Saúde, em 
conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão 
Eletrônico n.º 006/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
A existência de preços registrados não obriga o Município de Coronel Sapucaia-MS, a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos produtos registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros 
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdades de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 
O preço unitário para execução do objeto de registro será o de menor preço inscrito na Ata do Pregão Eletrônico 
n.º 006/2022, Processo n.º 073/2022, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que 
integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 

R E S U L T A D O   D E   L I C I T A Ç Ã O 
          

DATA Nº PROCESSO MODALIDADE/Nº 
22/07/2022 0073/2022 PREGÃO Nº 0006/2022 

          
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA 

          
ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

I 1 71 05212 CLARITROMICINA 250MG COMPRIMIDO. UN 1.000,00 5,000 5.000,00 
VALOR TOTAL 5.000,00 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 
A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea 
econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 
Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento de Licitação 
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação formalmente desonerará a 
fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando 
estabelecer igual oportunidade de negociação. 
No transcurso da negociação prevista no subitem 2.2., ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações 
de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor 
negociado para os produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento 
do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 
A critério do Município de Coronel Sapucaia-MS poderá ser cancelado o registro de preços e instaurada nova licitação 
para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 
Caso ao Município de Coronel Sapucaia-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de 
apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 11, do Decreto Municipal n.º 076/17, 
contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
Serão usuários do Registro de Preços os órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Coronel Sapucaia-
MS. 
Caberá aos órgãos ou entidades usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do cumprimento de todas 
as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, no edital, 
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nesta Ata de Registro de Preços e no Contrato a ser firmado. 
Caberá ainda aos órgãos ou entidades usuários informarem ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do não 
comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, 
visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretarias Municipais do município, através do Departamento 
Central de Compras, desde que haja saldo do produto, inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 
da Lei Federal n.º 8.666/93, de saldos remanescentes dos órgãos ou entidades usuários do registro. 
Aos órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, fica vedada a aquisição de produtos com preços 
superiores aos registrados, devendo notificar as Secretarias Municipais de Coronel Sapucaia, os casos de licitações com 
preços inferiores a estes. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços ou 
nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do produto, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona. 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Compete ao Órgão Gestor: 
Optar pela contratação ou não da aquisição dos produtos decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades 
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa 
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que 
caiba recurso ou indenização. 
Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
Gerenciar o registro de preço e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os produtos 
registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pelo 
Município de Coronel Sapucaia-MS. 
Emitir a autorização de compra. 
Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de condições, no caso de 
contratações por outros meios permitidos pela legislação. 
Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 
Cancelar o Registro de Preços quando presentes as situações previstas na Cláusula Sexta deste documento. 
Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades estimadas. 
Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos 
produtos dentro das normas estabelecidas no edital. 
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao 
fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste edital. 
Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento do 
Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à 
convocação dos remanescentes. 
Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 
Notificar as Secretarias Municipais do município, os casos de licitações com preços inferiores aos registrados em Ata. 
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Compromitente 
Fornecedor. 
Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 
Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 
Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e atender todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 
de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 
Manter, durante a vigência do Registro de Preços, compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para o Município de Coronel 
Sapucaia-MS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Notificação, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 
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Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos estabelecidos na presente 
Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata 
a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos 
produtos já entregues, caso do reconhecimento pelo Município de Coronel Sapucaia-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Coronel Sapucaia-MS, resultante do ato de revisão. 
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Coronel Sapucaia-MS optar pela contratação 
dos produtos objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
até a entrega do objeto de Registro de Preços. 
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando não 
restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Coronel Sapucaia-MS quando o Compromitente Fornecedor: 
Não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata a que estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 
Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por motivos elencados no art. 77 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 
Por razão de interesse público, devidamente motivado; 
Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Coronel Sapucaia-MS ou for declarada 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 
Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Coronel Sapucaia-MS frente a comprovação 
da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO 
As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas diretamente 
com os órgãos ou entidades usuárias da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas neste edital 
e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 
Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 
Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. 
Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão obrigatoriamente 
os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 
DA ENTREGA 
Os medicamentos objeto desta licitação serão fornecidas de acordo com as solicitações realizadas pela Secretaria 
Municipal de saúde ou setor de compras responsável, devendo atender todas especificações constante no Termo de 
Referência . 
Assumir, com exclusividade, todos os encargos, embalagens, impostos, taxas e fretes que forem devidos em decorrência 
do objeto desta licitação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
Quando da entrega dos produtos , o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 
documentos: 
a)      03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pela Administração, que deverão estar 
devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor em local apropriado; 
b)     Nota fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos entregues solicitados na 
AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente 
Fornecedor deverá informar por escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
c)      Certidões Negativas de Débitos : da União, do Estado, do Município e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do prazo de validade de no mínimo 10 (dez) dias antes de 
seu vencimento. 
DO RECEBIMENTO 
O recebimento deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente 
nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do referido dispositivo. 
Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
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Caso o Compromitente Fornecedor não possa fornecer os produtos solicitados ou o quantitativo total ou parcial, deverá 
comunicar o fato à Secretaria Municipal solicitada, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio hábil (fax ou e-mail), o Município de Coronel 
Sapucaia-MS convocará a segunda melhor classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às 
demais classificadas, facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de 
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto, ou quando a primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos devidos às Contratadas serão efetuados parceladamente mediante ordem bancária no prazo de até 
30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com 
suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 
Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora 
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação 
do mesmo. 
Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas 
correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida . 
Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das 
condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será 
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser 
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 
pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
O Município de Coronel Sapucaia-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à fornecedora classificada. 
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte do Município de 
Coronel Sapucaia. 
As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do Contrato a ser firmado, 
banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, e ainda o número da Nota de Empenho. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, o valor será descontado da fatura ou crédito 
existente em favor do Compromitente Fornecedor. 
O Município de Coronel Sapucaia não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor sem a devida 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências legais. 
O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Coronel Sapucaia-MS, efetuará a retenção de valores 
devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso seja demonstrado que o mesmo possua Débitos 
Trabalhistas. 
Como condição para pagamento, o Compromitente Fornecedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas 
na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos ao objeto contratado. 
CLÁUSULA NONA – DAS SUPRESSÕES 
A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão 
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos 
ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas 
de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao 
Compromitente Fornecedor as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos termos da ATA: 
Advertência, por escrito; 
Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, incidente sobre o valor total 
do item registrado para a Empresa, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á a partir da data limite para a 
entrega fixada nesta Ata de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas quando o 
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objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial da Ata de Registro, com as consequências daí advindas ; 
Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia de atraso ; 
Multa compensatória de : 
3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de Registro por ocorrência, até o limite 
de 9% (nove por cento), em caso de inexecução parcial da presente Ata; e 
30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem 
prejuízo das demais cominações legais : 
Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 
anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral . 
Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias na 
Tesouraria do Município de Coronel Sapucaia ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, 
ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos 
em lei . 
As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor . 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do 
princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que 
requeridas por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração da aplicação da pena. 
As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de Registro, nem a responsabilidade 
do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e prejuízos, que causar ao Município de Coronel Sapucaia-MS ou a 
terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais . 
Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Coronel Sapucaia-MS no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa do Compromitente Fornecedor, sob pena de multa . 
O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma 
como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou no cumprimento de Contrato; 
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
cumprimento do Contrato; 
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento 
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
“prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Compromitente Fornecedor concorda 
e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, conforme o caso do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na Imprensa 
Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões 
oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente 
deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual teor. 

Coronel Sapucaia-MS, 08 de agosto de 2022. 
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______________________________________________________ 
NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO 

Secretária Municipal de Saúde 

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI 
Adão da Silva Leite 

09.315.996/0001-07 
492.895.009-72 

Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA 

Recursos Humanos
CONTRATO N.º 469/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
CARGO: PROFESSOR 
CONTRATO N.º 469/2022 
Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS 
Contratado (a): SUELI DE OLIVEIRA 
Objeto: Professor temporário, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo em vista 
a necessidade imediata de atendimento, e estará desenvolvendo suas funções na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, em virtude da inexistência de candidato habilitado em concurso público, bem como a impossibilidade de 
remanejamento de pessoal. 
Amparo Legal: O presente contrato é firmado com base na Lei Municipal nº. 730/2005 “Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 
Artigo 37 da Constituição federal. 
Valor: R$2.855,37(Dois Mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos). 
O prazo deste contrato é de 04 meses e 16 dias contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período 
a critério da Administração Municipal. 
Coronel Sapucaia-MS, 01 de Agosto de 2022. 
Município de Coronel Sapucaia – MS 
Secretária Municipal de Educação e Cultura – Maria Eva Gauto Flor Eringer – Contratante 
Contratado: Sueli de Oliveira 

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA 

LEI MUNICIPAL Nº 1421/2022
LEI MUNICIPAL Nº 1421/2022
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE NÚMEROS DE VAGAS DE CARGO DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU, e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º Fica alterada a quantidade de vagas existentes para o cargo de Assessor Especial, constante da Tabela I do 
Anexo I da Lei Municipal nº 1344/2019, para 02 (duas) vagas, passando a vigorar com a seguinte redação:
CARGO Nº DE VAGAS CHS SÍMBOLO QUALIFICAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL 02 30 DAL 3 ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU CAPACIDADE PÚBLICA NOTÓRIA
Art. 2.º Cria novo cargo e símbolo na Tabela I do Anexo I e acrescenta atribuições do referido cargo em comissão no 
Anexo IV da Lei Municipal nº 1334/2018, permanecendo o mesmo total de vagas, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
ANEXO I
TABELA I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO
CARGO Nº DE VAGAS CHS SÍMBOLO QUALIFICAÇÃO
ASSESSOR DE
ADMINISTRAÇÃO 04 30 DAL 6 ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU CAPACIDADE PÚBLICA NOTÓRIA
ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO Assessorar na elaboração e acompanhamento da execução de todos os planos de 
ação de natureza administrativa da Câmara Municipal, orientando e avaliando resultados, através de atividades de 
supervisão, programação, coordenação ou execução especializada. Realiza estudos, pesquisas, análises e
projetos sobre administração em geral, organização e métodos, em especial nas áreas de Gestão de Pessoas 
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(Recursos Humanos), Compras, Licitações e Gestão de Contratos. Preparar papéis de tramitação de natureza 
administrativa e atender e dar apoio à Diretoria Administrativa, à Comissão de Licitações e demais órgãos; fichar, 
catalogar, arquivar e manter papéis administrativos, os dados político-administrativos, prestar informações sobre 
assuntos de sua alçada aos Vereadores, Mesa, Comissões e Diretorias, bem como à chefia imediata. Redigir 
memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o 
funcionamento do sistema de comunicação administrativa. Assessorar nas Sessões, Audiências Públicas ou eventos 
promovidos pela Câmara Municipal, quando necessário. Fornece suporte à Assessoria de Comunicação, Cerimonial e 
Eventos, responsabilizar-se pelos encargos a si atribuídos e pelos executados e cumprir outras tarefas correlatas.
Art. 3.º Fica acrescentado na tabela II do Anexo II da Lei Municipal nº 1334/2018, remuneração do Cargo em 
Comissão de Assessor de Administração, símbolo DAL 6, CHS 30h, passando a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
TABELA II – REMUNERAÇÃO
CARGOS EM COMISSÃO
SÍMBOLO VALOR – R$
DAL 6 1.890,00
Art. 4.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Coronel Sapucaia/MS, 24 de agosto de 2022.
RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS 
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022 
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa 
de licitação, Dotação Orçamentária: Despesa 01.01.2.101.3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica; a favor da empresa SERGIO BARRIOS NOVIAKI - ME inscrita no CNPJ sob o n° 02.549.421/0001-00 , 
esta sendo no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) e valor global de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR 
FIBRA OPTICA COM PLANO EMPRESARIAL DE 300 MEGABYTES DE DOWNLOAD E UPLOAD, COM IP FIXO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 
07 (SETE) DIAS DA SEMANA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO 
CONTRATO. 
VALOR MENSAL: R$ 200,00 (duzentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
Autorizo a realização da compra dos serviços pertinentes, conforme Procedimento Administrativo 026/2022. 

Coronel Sapucaia - MS, 24 de agosto de 2022. 
__________________________________________________ 

MARIA ELOIR FLORES RODRIGUES VILANTE 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Matéria enviada por LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ELDORADO

Licitação
AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 

PROCESSO Nº 0112/2022 
OBJETO: Seleção de melhor proposta de empresa especializada para Execução de Obras de Infraestrutura 
– Restauração Funcional do Pavimento em diversas ruas no município de Eldorado/MS – 3ª Etapa, 
conforme quantidades e especificações constantes no projeto básico. 
Devido a alteração na Planilha Orçamentária e Cronograma, fica alterada a data de recebimento da documentação e 
proposta para o seguinte: dia 15 de setembro de 2022, às 08h00min. 
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o Edital no Portal da Transparência, no endereço 
http://www.sistemasbds.com.br/transparencia/eldorado/processos. Outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (0**67) 3473-1301 (Ramal 212) no horário das 07h00min às 11h00min ou pelo e-mail licitacao.eldorado@
hotmail.com . 
Eldorado/MS, 25 de agosto de 2022. 
Daiane Ferreira Pedro 
Diretora do Dpto de Licitações 

Matéria enviada por Ariane Prado Silva 

Gabinete
DECRETO Nº115 DE 25 DE AGOSTO DE 2022

  

Prorroga os efeitos do Decreto nº 055, de 5 de abril de 2022 e dá outras providências. 

        O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, AGUINALDO DOS SANTOS no uso de suas 
atribuições, em especial as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e, 
CONSIDERANDO: que ainda não se realizou a Conferência Municipal de Saúde destinada à escolha dos representantes 
dos usuários e dos prestadores de serviços de saúde, para comporem os Conselhos Curador e Fiscal da Fundação 
Hospitalar de Eldorado, 
CONSIDERANDO: a necessidade de que dita conferência seja convocada com antecedência e ampla divulgação, para 
garantir a efetiva participação da sociedade; 
CONSIDERANDO: o risco de, eventualmente, a Fundação Hospitalar de Eldorado ficar desprovida de referidos Conselhos. 
DECRETA: 
        Art. 1o Ficam prorrogados por mais quatro meses os efeitos do Decreto Municipal nº 055, de 5 de abril de 2022. 
        Art. 2o O prazo previsto no artigo anterior poderá ser abreviado caso a Conferência Municipal de Saúde para 
escolha dos novos membros seja realizada em data anterior. 
        Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 20 de julho de 2.022. 
Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois. 

AGUINALDO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Ivete Brandão de Oliveira 

mailto:licitacao.eldorado@hotmail.com
mailto:licitacao.eldorado@hotmail.com
mailto:licitacao.eldorado@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
FIGUEIRÃO

Prefeitura Municipal de Figueirão /Setor de Licitações
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Pregão 26-22

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS , através de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do 
Pregão Presencial nº 26/2022, menor preço por item em conformidade com a solicitação, parte integrante deste 
Processo Administrativo nº 9065/2022, cujo objeto da presente Licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração Pública, para a Formação de Registro de Preços para a aquisição de fraldas descartáveis e absorventes 
higiênicos destinado à distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS, para tanto, ADJUDICA 
a seguinte empresa: 
Empresa Vencedora: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 
CNPJ: 26.396.672/0001-51 
VALOR VENCEDOR: R$ 141.540,00 (cento e quarenta um mil, quinhentos e quarenta reais). 

Figueirão – MS, 25 de agosto de 2022. 
DEBORAH CRISTINA LACERDA DE SOUZA 

Pregoeira 
Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza 

Prefeitura Municipal de Figueirão /Setor de Licitações
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO . 

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS , através de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão 
Presencial nº 30/2022, menor preço por item em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo 
Administrativo nº 8422/2022, cujo objeto da presente Licitação é a aquisição de Equipamentos/Materiais Permanente, 
afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Processo Fundo a Fundo da SES/MS 
nº. 27/007677/2021, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde 
e a Prefeitura Municipal de Figueirão , para tanto, ADJUDICA a seguinte empresa: 
Empresa Vencedora: L.P.G. CARLOS 
CNPJ: 20.757.073/000130 
VALOR VENCEDOR: R$ 53.558,30 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). 

Figueirão – MS, 26 de agosto de 2022. 
DEBORAH CRISTINA LACERDA DE SOUZA 

Pregoeira 
Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza 

Prefeitura Municipal de Figueirão /Setor de Licitações
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS , através de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do 
Pregão Presencial nº 29/2022, menor preço global em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo 
Administrativo nº 8423/2022, cujo objeto da presente Licitação é a Aquisição de Material Permanente, afim de 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Processo Fundo a Fundo da SES/MS nº. 
27/007515/2021, firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a 
Prefeitura Municipal de Figueirão , para tanto, ADJUDICA a seguinte empresa: 
Empresa Vencedora: ALINE CRISLAINE DA SILVA - ME 
CNPJ: 22.495.249/0001-58 
VALOR VENCEDOR: R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais). 

Figueirão – MS, 26 de agosto de 2022. 
DEBORAH CRISTINA LACERDA DE SOUZA 

Pregoeira 
Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza 

Gerência de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 022/2022 Concurso Público n. 001/2018

O Prefeito Municipal de Figueirão, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos 
II e V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, torna público para conhecimento dos 
interessados, nos termos do item 14 e 15 do Edital de Concurso Público n. 001/2018, a CONVOCAÇÃO dos candidatos 
aprovados, conforme Decreto Homologatório n. 046, de 29 de junho de 2018, para INSPEÇÃO MÉDICA E POSSE, 
observada a ordem de classificação final e cronograma. 
1 – Da Convocação 
Ficam CONVOCADO (A) (S) o (a) (s) candidato (a) (s) constantes na relação anexa, para comparecerem na Prefeitura 
Municipal de Figueirão, na Gerência de Recursos Humanos, sito Avenida Moisés de Araújo Galvão, n. 591, centro, cidade 
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de Figueirão – MS, munidos da documentação pertinente, para nomeação/posse no cargo respectivo, tendo em vista a 
aprovação em Concurso Público. 
2 – Da Inspeção Médica 
2.1 - A inspeção médica admissional poderá ser realizada por médico oficial do município de Figueirão/MS, no dia e local 
mencionados no anexo, e os candidatos munidos da carteira de identidade deverão apresentar-se com os originais dos 
seguintes exames: 
a)  RX Tórax – P.A e Perfil – validade máxima de 3 (três) meses; 
b)  Eletrocardiograma de repouso – validade máxima de 3 (três) meses; 
V.D.R.L (sorologia para Lues) – validade máxima de 3 (três) meses; 
Hemograma completo – validade máxima de 3 (três) meses; 
Glicemia de jejum – validade máxima de 3 (três) meses; 
Creatinina – validade máxima de 3 (três) meses; 
TGP – validade máxima de 3 (três) meses; 
Reação de Machado Guerreiro (Sorologia para Chagas) – validade máxima de 3 (três) meses; 
Exame de urina (E.A.S – Elementos Anormais e Sedimentoscopia) – validade máxima de 3 (três) meses; 
Exame parasitológico de fezes – validade máxima de 3 (três) meses; 
Tipagem sanguínea (ABO e fator Rh) – validade máxima de 3 (três) meses; 
Exame oftalmológico com acuidade visual e fundo de olho, para os cargos de PROFESSOR, MOTORISTA, OPERADOR DE 
MÁQUINAS LEVES E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – validade máxima de 3 (três) meses. 
3 – Da Documentação para Posse 
3.1 - Os candidatos aptos deverão comparecer para a posse no dia e locais mencionados no anexo, onde apresentarão 
o original e 01 (uma) fotocopia dos seguintes documentos; 

Carteira de Identidade; 
Carteira de Órgão e Classe (quando necessário e quitação de anuidade, quando for o caso); 
Carteira Nacional de Habilitação (quando for o caso) 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
Cadastramento no CIC/CPF 
Título de Eleitor, com Certidão de Quitação Eleitoral; 
Cadastramento no PIS/PASEP (se já inscrito); 
Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (quando couber); 
Certidão de nascimento ou casamento; 
Certidão de nascimento dos dependentes; 
Comprovante de escolaridade autenticada exigida para o cargo (diploma e histórico escolar); 
Declaração de bens e valores ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Atualizada (completa apresentada a 
Receita); 
Declaração de Não Acúmulo de Cargo; 
Conta Bancária (Banco do Brasil); 
Atestado de sanidade físico e mental ou Laudo de Inspeção Médica (exame médico) emitida pela junta oficial ou 
médico designado; 
Certidão de Ação Cível (www.tjms.jus.br); 
Certidão de Ação Criminal ( www.tjms.jus.br ); 
Comprovante de residência; 
02 Fotografias 3x4 recentes, tiradas de frente; 

O (a) (s) candidato (a) (s) convocado (a) (s) tem prazo de 30 (trinta) dias para apresentar os requisitos exigidos para 
provimento no cargo respectivo, conforme o Edital do Concurso Público n. 001/2018. 

Figueirão – MS, 26 de agosto de 2022. 
JUVENAL CONSOLARO 

Prefeito Municipal 
Anexo Edital Convocação n. 022/2022 

Data da Inspeção Médica:  8 de setembro de 2022                                        Horário: entre 7h às 9h. 
Local: Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado – Avenida Moisés de Araújo Galvão, sentido saída para Costa Rica. 
Posse: 8 de setembro de 2022                                                                    Horário: entre 9h às 11h. 
Local: Prefeitura Municipal de Figueirão – Av. Moisés Araújo Galvão, 591, Centro. 

Cargo: PROFESSOR ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO 
Ordem N. Inscrição Nome Classificação 
001 0005240 ROSANGELA ALVES CUSTODIO 6º 

Matéria enviada por Gerencia de Recursos Humanos 

http://www.tjms.jus.br/
http://www.tjms.jus.br/
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1417/2022
PROCESSO N° 8228/2022 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ARINDO RODRIGUES DA SILVA, DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.                                                                          VALOR: 394,43 (TREZENTOS E NOVENTA E 
QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 10.06.002.10.301.0010.2032 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0102 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 14/2022 
DATA DO EMPENHO: 10/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1469/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 1.373,68 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES 
REAIS E SESSENT E OITO CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 741.05.001.12.306.0005.2153 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 17/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1414/2022
PROCESSO N° 8228/2022 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL “MARIA SILVÉRIO FURTADO”, DEPENDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.                                                                          VALOR: 959,13 (NOVECENTOS E CIQUENTA E NOVE 
REAIS E TREZE CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2120 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0102 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 14/2022 
DATA DO EMPENHO: 10/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

Gerência de Convênios
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N° 04/2022 PROCESSO N° 9213/2022

Objeto: O presente Termo de Fomento, decorrente inexigibilidade fundamentada no inciso II, do artigo 31, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, tem por objeto o repasse financeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) para pagamento de despesas na realização do 4º Congresso de Missões, que acontecerá nos dias 09,10 e 11 de 
setembro de 2022 na Igreja filial neste Município de Figueirão/MS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, anexado 
ao Processo supracitado, parte integrante e indissociável deste instrumento. 
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), repassado em parcela única. 
Vigência : O presente instrumento terá sua vigência de 02 (dois) meses a contar da data de sua assinatura. 
Dotação Orçamentária: 755-100-2150-13.399.0005-3.3.50.43.00.00- Subvenções Sociais. 
Do Amparo Legal: A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei Federal n.⁰ 13.019/2014 e Lei Municipal 
nº. 485/2022. 
Assinaram o Termo :  Juvenal Consolaro e Pastor Silvino Cardoso dos Santos. 
Data da assinatura do Termo de Fomento : 26 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por Mariana Bruschi de Faria 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1463/2021
PROCESSO N° 6822/2021 
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ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – GLECIA ALVES BARBOSA - ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
MARIANA SILVERIA FURTADO.                                                                VALOR: 415,56 (QUATROCENTOS E 
QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 3.06.002.10.122.0010.2031 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.04.0102 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 38/2021 
DATA DO EMPENHO: 11/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1468/2022
PROCESSO N° 8712/2022 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO – L. P. G CARLOS ME 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO.                                                                  VALOR: 4.815,00 (QUATRO MIL, 
OITOCENTOS E QUINZE REAIS.) 
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 21/2022 
DATA DO EMPENHO: 17/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FRANCISCO BEZERRA DE BRITO JUNIOR 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 17/2022
PROCESSO N° 7619/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS – ALINE CRISLAINE DA SILVA - ME 
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO ÉA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICAS PARA FAMILIAS QUE SE 
ENCONTREM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EVENTUAL.                              VALOR: 10.011,00 (DEZ MIL, ONZE 
REAIS.) 
DOTAÇÃO: 17.04.002.08.244.0011.2073 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.0181 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 58/2021 
DATA DO EMPENHO: 17/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E KELLY KARINE BERNARDES ALVES 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1409/2022
PROCESSO N° 8203/2022 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DISEL S10, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE.                                             VALOR: 75.800,00 
(SETECENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS REAIS.) 
DOTAÇÃO: 779.07.001.26.782.0004.2100 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.01.0280 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 13/2022 
DATA DO EMPENHO: 08/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1425/2022
PROCESSO N° 7383/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – L.P.G CARLOS ME 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO E MEIO 
AMBIENTE.                                                                         VALOR: 269,50 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100 
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AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 9/2022 
DATA DO EMPENHO: 10/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1400/2022
PROCESSO N° 7320/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: GABINETE DO PREFEITO – DIONNE HENRIQUE SOUZA BARBOSA MEI 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.                                                    VALOR: 139,00 (CENTO E TRINTA E 
NOVE REAIS.) 
DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 15/2022 
DATA DO EMPENHO: 04/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 235/2022
PROCESSO N° 7237/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS – ALINE CRISLAINE DA SILVA - MEI 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS OU REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.                                                                                                    VALOR: 99,00 (NOVENTA 
E NOVE REAIS.) 
DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 49/2021 
DATA DO EMPENHO: 17/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E KELLY KARINE BERNARDES ALVES 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1458/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FREITAS E MENEZES LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 230,94 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E 
QUATRO CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 741.05.001.12.306.0005.2153 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 16/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1461/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FREITAS E MENEZES LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 198,94 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E 
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 743.05.001.12.306.0005.2154 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 16/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1463/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FREITAS E MENEZES LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 1.227,15 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE 
REAIS E QUINZE CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 739.05.001.12.306.0005.2152 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 16/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1423/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 279,42 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E 
QUARENATA E DOIS CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 743.05.001.12.306.0005.2154 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 09/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1416/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 2.863,36 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E 
TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 739.05.001.12.306.0005.2152 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 09/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

Gerência de Recursos Humanos
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2021 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2021 – PROCESSO Nº 7024/2021– PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FIGFUEIRÃO/MS E CLAITON CHARLES PINHEIRO DE ARAGÃO – OBJETO: O PRESENTE CONTRATO 
TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ENGENHEIRO CIVIL, COM CARGA HORÁRIA 
TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS. VALOR MENSAL 
R$ 7.590,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), A SEREM PAGOS QUANDO DA FINALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MENSAIS, PERFAZENDO O TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 101.199,75 (CENTO E UM MIL E CENTO 
E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 432-0100.04-122.0004-
2011-3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO: 04/08/2022 A 03/08/2023 – DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/08/2022 – JUVENAL CONSOLARO - PREFEITO 
MUNICIPAL – CLAITON CHARLES PINHEIRO DE ARAGÃO – CONTRATADO (A). 

Matéria enviada por Gerencia de Recursos Humanos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1418/2022
PROCESSO N° 7817/2021 
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO 
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
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ATENDER A MERENDA ECOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO.                                    VALOR: 786,30 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E 
TRINTA CENTAVOS.) 
DOTAÇÃO: 741.05.001.12.306.0005.2153 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100 
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2022 
DATA DO EMPENHO: 09/08/2022 
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO 

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues 

Gerência de Recursos Humanos
PORTARIA P/N° 132, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre convocação de candidato aprovado em concurso público que menciona. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do 
Município, resolve: 
Art. 1° Nomear a candidata ROSANGELA ALVES CUSTODIO, para exercer o cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO, pertinente ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de 
Figueirão, em virtude de aprovação em Concurso de Provas e Títulos, homologado através do Decreto “P” n. 046, de 29 
de junho de 2018, e prorrogado por meio do Decreto P/Nº 113, de 25 de junho de 2020. 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JUVENAL CONSOLARO 
Prefeito Municipal de Figueirão. 

Matéria enviada por Gerencia de Recursos Humanos 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO Nº: 9202/2022 
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer 
jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, 
considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das 
atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a 
dispensa de licitação do procedimento 
         Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela 
Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 
OBJETO: O objeto da presente Licitação é a contratação de empresa especializada para compra emergencial 
de Combustível Gasolina, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
conforme o Termo de Referência. 
FORNECEDOR: WAGNER LOPES DOS SANTOS 
  
Secretaria:                            04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS 
Unidade:                               001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
Projeto/Atividade:                2037 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
Elemento Orçamentário:    4 - 04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.99.0.1.00.000000 F. Recursos - 100 - 
Material de Consumo. 
VALOR: R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 
  
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado. 

FigueirÃo-MS, 25 de Agosto de 2022. 
__________________________________________ 

JUVENAL CONSOLARO 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Jaqueline da Silva Custódio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GUIA LOPES DA LAGUNA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2022 

O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA , Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, 
torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação Modalidade Pregão Presencial n.º 52 /2022 
, que versa sobre o objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA, 
OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE PNEUS E CÂMARAS PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO, 
FORNECIMENTO PARCELADO, DE ACORDO COM  EDITAL E ANEXOS , realizada em 26/08 /2022, com início 
as 08hs00min , sagrou-se vencedora da licitação, a seguinte licitant e por apresentar os menores preços por item a 
s empresa s : JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA , vencedor nos itens: 07,11,20,22,23,26,27,29,34,
36,37,38,40,41, NM COMERCIAL EIRELI , vencedor nos itens: 04,05,06,08,14,24,31,33, FENIX DISTRIBUIÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA , vencedor nos itens: 01,02,03,09,10,12,13,15,16,17,18,35,42, SANTANA DISTRIBUIÇÃO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS , vencedor nos itens: 19,21,25,28,32,39. Totalizando o valor de R$ 967.462,00 ( novecentos 
e noventa e sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais ). 

Item Especificação Unid Qtd Marca 
Vlr. Unit. 

R$ 
Fornecedor 

1 CAMARA 12.4 X 24 DIANTEIRO UN 05 MAGGION 295,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
2 CAMARA 14.00X24 (1ª LINHA) UN 24 MAGGION 339,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
3 CAMARA 14.9 X 26 DIANTEIRO UN 05 MAGGION 435,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
4 CAMARA 18.4 X 30 TRASEIRO UN 08 QBOM 549,00 NM COMERCIAL EIRELI 
5 CAMARA 23.1 X 30 TRASEIRO UN 04 QBOM 775,00 NM COMERCIAL EIRELI 
6 CAMARA PARA PNEU 12.16-5- 12 LONAS UN 04 QBOM 150,00 NM COMERCIAL EIRELI 
7 CAMARA PARA PNEU 12.4-24 12 LONAS UN 04 TORTUGA 313,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
8 CAMARA PARA PNEU 12.5X80X18 12 LONAS UN 04 QBOM 180,00 NM COMERCIAL EIRELI 
9 CAMARA PARA PNEU 17.5X25 16 LONAS UN 04 MAGGION 456,0000 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
10 CAMARA PARA PNEU 18.4-30 16 LONAS UN 04 MAGGION 654,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
11 CAMARA PARA PNEU 19-5- 24 16 LONAS UN 04 TORTUGA 470,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
12 CAMARA PARA PNEU 90 X 90 R18 UN 04 MG 40,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
13 PNEU 12.4 X 24 12 LONAS UN 12 MRL 2.949,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
14 PNEU 12.5 X 80 R18 12 LONAS UN 04 PETLAS 3.105,00 NM COMERCIAL EIRELI 
15 PNEU 12X16 X5 12 LONAS UN 04 MRL 1.652,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
16 PNEU 14 .9 X 26 12 LONAS UN 04 MRL 4.685,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
17 PNEU 1400X24 UN 24 MRL 5.190,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
18 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS UN 04 MRL 5.764,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
19 PNEU 175 X 70 R13 UN 32 KUMHO 429,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
20 PNEU 175 X 70 R14 UN 68 DUNLOP 455,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
21 PNEU 175/65 13R UN 20 CORDIANT 410,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
22 PNEU 175/65 14R UN 44 DUNLOP 414,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
23 PNEU 18.4X30 16 LONAS UN 12 GOODYEAR 6.830,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
24 PNEU 185 X 65 R14 UN 08 FATE 474,00 NM COMERCIAL EIRELI 
25 PNEU 185 X 65 R15 UN 28 NEXEN 472,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
26 PNEU 185 X70 R14 UN 04 DUNLOP 494,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
27 PNEU 19 X 5 X 24 16 LONAS UN 04 PIRELLI 6.950,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
28 PNEU 195 X 60 R15 UN 20 NEXEN 509,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
29 PNEU 2.75 X 18 UN 16 PIRELLI 230,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
31 PNEU 215 X 75 X 17,5  LISO UN 48 MAGNUM 1.011,00 NM COMERCIAL EIRELI 
32 PNEU 215/75 R 17.5 MISTO UN 12 JINYU 1.300,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
33 PNEU 225 X 70 R16 UN 12 DUNLOP 999,00 NM COMERCIAL EIRELI 
34 PNEU 225 X 75 R16 UN 16 DUNLOP 1.053,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
35 PNEU 23.1 X 30  16 LONAS UN 02 MALHOTRA 10.308,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
36 PNEU 265 X 70 R16 UN 12 DUNLOP 1.114,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
37 PNEU 295X80 R 22,5 BORRACHUDO UN 48 PIRELLI 3.099,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
38 PNEU 295X80 R 22,5 LISO UN 24 PIRELLI 2.750,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
39 PNEU 295X80 R 22,5 MISTO UN 44 MAGNUM 2.900,00 SANTANA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
40 PNEU 750X16 LISO UN 08 PIRELLI 944,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
41 PNEU 750X16 MISTO UN 20 PIRELLI 1.190,00 JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 
42 PNEU 90/90 UN 20 MAGGION 201,00 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

Guia Lopes da Laguna-MS, Em 26 de Agosto de 2022. 
________________________________________ 

KELLY DAIANI PEREIRA SARACHO GARCETE 
Pregoeira 

Matéria enviada por Kelly Vannessa Vaz Vicente 

Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0142 DE 26 DE AGOSTO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO 
ORÇAMENTO GERAL DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS , no uso de suas atribuições que lhe 
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art. 9º e 10º da Lei 
Municipal nº. 1.308 de 20 de dezembro de 2.021, acrescida pela Lei 1.325 de 29 de junho de 2.022, artigos 1º e 2º; e 
Art. 46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64. 
DECRETA: 
Art. 1° - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, nos projetos/atividade já existente: 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
231000 – Transferência de Recursos do SUS. 
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens Fixas -Pessoal Civil 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
231000 – Transferência de Recursos do SUS. 
31.91.13.00– Equipamento e Material Permanente 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
131000 – Transferência de Recursos do SUS. 
44.90.52.00– Equipamento e Material Permanente 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
214.000 – Transferência de Recursos do SUS. Superavit 
33.90.39.00- Outros serviços de Terceiros-Pessoa jurídica 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
214.000 – Transferência de Recursos do SUS. Superavit 
33.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 
07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.601- SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 
2.045- Manutenção das Atividades CAP-PONDERADA -ATB 
214.000 – Transferência de Recursos do SUS. Superavit 
33.90.30.00- Material de Consumo 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Guia Lopes da Laguna- MS, 26 de agosto de 2.022 
Jair Scapini 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza 

Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 143 DE 26 DE AGOSTO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS , no uso de suas atribuições que lhe 
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 9º e 10º da Lei 
Municipal nº. 1.308 de 20 de dezembro de 2.021, acrescida pela Lei 1.325 de 29 de junho de 2.022, artigos 1º e 2º; e 
Art. 46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64. 
DECRETA 
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de  R$ 232.632,57, para reforço 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01.10.122.6012.040-319013-Obrigações Patronais                                           20.000,00 
07.01.10.301.6012.041-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal          50.000,00 
07.01.10.301.6012.045-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal          72.632,57 
07.01.10.301.6012.045-339030-Material de Consumo                                           60.000,00 
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07.01.10.305.6012.087-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal          15.000,00 
07.01.10.305.6012.087-319113-Obrigações Patronais                                           15.000,00 
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da 
anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
07.01.10.122.6012.040-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal            50.000,00 
07.01.10.122.6012.040-339032-Material de Distribuição Gratuita                         20.000,00 
07.01.10.122.6012.040-339048-Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Física       10.000,00 
07.01.10.301.6011.002-449052-Equipamento E Material Permanente                 60.000,00 
07.01.10.301.6012.041-339032-Material de Distribuição Gratuita                          6.000,00 
07.01.10.301.6012.045-449052-Equipamento E Material Permanente                  72.632,57 
07.01.10.301.6012.090-335043-Subvenções Sociais                                             8.000,00 
07.01.10.302.6012.091-445042-Auxílios                                                                6.000,00 
Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Guia Lopes da Laguna- MS, 26 de agosto de 2.022 
                                                                                 Jair Scapini 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza 

Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 144 DE 26 DE AGOSTO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
              JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS , no uso de suas atribuições 
que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 9º e 10º 
da Lei Municipal nº. 1.308 de 20 de dezembro de 2.021, acrescida pela Lei 1.325 de 29 de junho de 2.022, artigos 1º 
e 2º; e Art. 46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64. 
DECRETA 
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de  R$ 302.300,00, para reforço 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05.02 - FUNDEB 
05.02.12.361.4012.001-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal            104.700,00 
05.02.12.365.4012.026-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal            87.000,00 
05.02.12.365.4012.028-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal            110.600,00 
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da 
anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05.02 - FUNDEB 
05.02.12.361.4012.025-319004-Contratação Por Tempo Determinado                 5.000,00 
05.02.12.361.4012.025-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal            6.000,00 
05.02.12.361.4012.025-319013-Obrigações Patronais                                            10.300,00 
05.02.12.361.4012.025-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas           10.500,00 
05.02.12.361.4012.025-319113-Obrigações Patronais                                         6.400,00 
05.02.12.361.4012.025-339014-Diárias - Civil                                                        6.000,00 
05.02.12.361.4012.025-339030-Material de Consumo                                        8.400,00 
05.02.12.361.4012.025-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       5.100,00 
05.02.12.361.4012.025-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   30.000,00 
05.02.12.361.4012.025-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES                                        9.000,00 
05.02.12.361.4012.025-449052-Equipamento E Material Permanente               8.000,00 
05.02.12.365.4012.027-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal        3.100,00 
05.02.12.365.4012.027-319013-Obrigações Patronais                                 10.100,00 
05.02.12.365.4012.027-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas    13.500,00 
05.02.12.365.4012.027-319113-Obrigações Patronais                              9.400,00 
05.02.12.365.4012.027-339014-Diárias - Civil                                             6.000,00 
05.02.12.365.4012.027-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 
05.02.12.365.4012.027-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES                             6.000,00 
05.02.12.365.4012.027-449052-Equipamento E Material Permanente              15.900,00 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

280 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

05.02.12.365.4012.029-319004-Contratação Por Tempo Determinado             6.700,00 
05.02.12.365.4012.029-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal       11.900,00 
05.02.12.365.4012.029-319013-Obrigações Patronais                               19.900,00 
05.02.12.365.4012.029-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas          3.500,00 
05.02.12.365.4012.029-319113-Obrigações Patronais                            1.000,00 
05.02.12.365.4012.029-339014-Diárias - Civil                                             3.600,00 
05.02.12.365.4012.029-339030-Material de Consumo                              4.000,00 
05.02.12.365.4012.029-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       6.000,00 
05.02.12.365.4012.029-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   6.000,00 
05.02.12.365.4012.029-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES                               6.000,00 
05.02.12.365.4012.029-449052-Equipamento E Material Permanente     42.000,00 
Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Guia Lopes da Laguna- MS, 26 de agosto de 2.022 
Jair Scapini 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza 

Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna
EDITAL 075/2022 - DOS INSCRITOS

RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E POR PRAZO DETERMINADO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 37, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073, DE 20 DE MARÇO DE 2017, CONFORME SEGUE: 
LEIDA REGINA MORAIS DE OLIVEIRA; 
IÊDA AJALA FERREIRA; 

Guia Lopes da laguna – MS, 26/08/2022. 
Francis Soares de Almeida                   Edina Bispo de Lima                  Simone Ap. Peixoto Menezes 
Presidente da Comissão                                Secretária                                             Membro 

Matéria enviada por Simone Aparecida Peixoto de Menezes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
IGUATEMI

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 333/2022

Contrato nº 333/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e RICARDO ALEXANDRO SALOMONI, pela contratada.

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 351/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 351/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e MARCIA PEREIRA DANIEL NERY, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 384/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 384/2022 
Processo nº 0151/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa SCHMIDT & RODRIGUES LTDA EPP 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Filtros, Fluidos e Lubrificantes, com fornecimento 
parcelado, em atendimento as necessidades das Secretarias deste Município, conforme as especificações e quantidades 
descritas na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX e demais anexos do Edital. 
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.0808-2.021-3.3.90.30.00-0.2.15-052  -  Ficha: 624 
Valor: R$ 4.718,00 (quatro mil e setecentos e dezoito reais) 
Vigência: 15/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 15/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e RUDOLFO SCHMIDT, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 383/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 383/2022 
Processo nº 0151/2022 
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa R. A. D. DE ABREU - ME 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Filtros, Fluidos e Lubrificantes, com fornecimento 
parcelado, em atendimento as necessidades das Secretarias deste Município, conforme as especificações e quantidades 
descritas na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX e demais anexos do Edital. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.1.31-312  -  Ficha: 701 
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Valor: R$ 6.624,00 (seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais) 
Vigência: 15/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 15/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e REGINALDO ANTONIO DUTRA DE ABREU, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 382/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 382/2022 
Processo nº 0151/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa E. DOMINGUES - ME 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Filtros, Fluidos e Lubrificantes, com fornecimento 
parcelado, em atendimento as necessidades das Secretarias deste Município, conforme as especificações e quantidades 
descritas na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX e demais anexos do Edital. 
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.0808-2.021-3.3.90.30.00-0.2.15-052  -  Ficha: 624 
Valor: R$ 3.395,00 (três mil e trezentos e noventa e cinco reais) 
Vigência: 15/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 15/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e EDIMILSON DOMINGUES, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 381/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 381/2022 
Processo nº 0151/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa D. DE PAULA CAVALARO SOUZA - ME 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Filtros, Fluidos e Lubrificantes, com fornecimento 
parcelado, em atendimento as necessidades das Secretarias deste Município, conforme as especificações e quantidades 
descritas na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX e demais anexos do Edital. 
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.0808-2.021-3.3.90.30.00-0.2.15-052  -  Ficha: 624 
Valor: R$ 1.823,00 (um mil e oitocentos e vinte e três reais) 
Vigência: 15/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 15/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e DIEGO DE PAULA CAVALARO SOUZA, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 380/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 380/2022 
Processo nº 0151/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Filtros, Fluidos e Lubrificantes, com fornecimento 
parcelado, em atendimento as necessidades das Secretarias deste Município, conforme as especificações e quantidades 
descritas na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX e demais anexos do Edital. 
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.0808-2.021-3.3.90.30.00-0.2.15-052  -  Ficha: 624 
Valor: R$ 8.235,00 (oito mil e duzentos e trinta e cinco reais) 
Vigência: 15/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 15/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e ALESSANDRO APARECIDO BUCIOLI, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 
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Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 366/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 366/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa SCHMIDT & RODRIGUES LTDA EPP 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.31-039  -  Ficha: 524 
4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.2.55-311  -  Ficha: 642 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.1.31-312  -  Ficha: 701 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.2.31-041  -  Ficha: 649 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.02-000  -  Ficha: 572 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.14-045  -  Ficha: 573 
Valor: R$ 17.468,50 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e RUDOLFO SCHMIDT, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 365/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 365/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa SCHMIDT & RODRIGUES LTDA EPP 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 1 - 07.07.01-15.122.0300-2.010-3.3.90.39.00-0.1.00-000  -  Ficha: 355 
1 - 07.07.01-26.782.1002-2.042-3.3.90.30.00-0.1.80-501  -  Ficha: 391 
Valor: R$ 8.992,50 (oito mil e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e RUDOLFO SCHMIDT, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 364/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 364/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa RONALDO DA SILVA CAMPOS 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.31-039  -  Ficha: 524 
4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.2.55-311  -  Ficha: 642 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.1.31-312  -  Ficha: 701 
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4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.2.31-041  -  Ficha: 649 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.02-000  -  Ficha: 572 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.14-045  -  Ficha: 573 
Valor: R$ 8.231,50 (oito mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e RONALDO DA SILVA CAMPOS, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 363/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 363/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa RONALDO DA SILVA CAMPOS 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 1 - 07.07.01-26.782.1002-2.042-3.3.90.30.00-0.1.80-501  -  Ficha: 391 
1 - 07.07.01-26.782.1002-2.042-3.3.90.39.00-0.1.80-501  -  Ficha: 394 
Valor: R$ 35.771,00 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e um reais) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e RONALDO DA SILVA CAMPOS, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 362/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 362/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa R. A. D. DE ABREU - ME 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.31-039  -  Ficha: 524 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.1.31-312  -  Ficha: 701 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.2.31-041  -  Ficha: 649 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.02-000  -  Ficha: 572 
Valor: R$ 6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e REGINALDO ANTONIO DUTRA DE ABREU, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 361/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 361/2022 
Processo nº 0147/2022 
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Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa R. A. D. DE ABREU - ME 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 1 - 07.07.01-26.782.1002-2.042-3.3.90.30.00-0.1.80-501  -  Ficha: 391 
Valor: R$ 8.987,00 (oito mil e novecentos e oitenta e sete reais) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e REGINALDO ANTONIO DUTRA DE ABREU, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 360/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 360/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.2.55-311  -  Ficha: 642 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.1.31-312  -  Ficha: 701 
4 - 09.09.02-10.302.1007-2.313-3.3.90.30.00-0.2.31-041  -  Ficha: 649 
4 - 09.09.02-10.304.1007-2.315-3.3.90.30.00-0.1.02-000  -  Ficha: 572 
Valor: R$ 7.530,00 (sete mil e quinhentos e trinta reais) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ALESSANDRO APARECIDO BUCIOLI, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO 359/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 359/2022 
Processo nº 0147/2022 
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
Objeto: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta mais vantajosa, visando contratação de empresa 
especializada em manutenção e fornecimento de peças para a manutenção dos sistemas de ar condicionado dos veículos 
e máquinas pesadas da frota municipal, em atendimento à solicitação das Secretárias municipais, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes na Proposta de Preços – ANEXO I, e Termo de Referência – ANEXO IX, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital e demais anexos. 
Dotação Orçamentária: 1 - 07.07.01-26.782.1002-2.042-3.3.90.30.00-0.1.80-501  -  Ficha: 391 
Valor: R$ 8.778,00 (oito mil e setecentos e setenta e oito reais) 
Vigência: 11/08/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 11/08/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e ALESSANDRO APARECIDO BUCIOLI, pela contratada 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 334/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
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Contrato nº 334/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 7.396,90 (sete mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e CRYSTIAN EVANDRO LINDNER, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO - 388/2022

Contrato nº 388/2022 
Processo nº 0166/2022
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa DANIELLE DA SILVA RAMOS ROZAO 04189196908 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA E ZUMBA PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Dotação Orçamentária: 1 - 17.17.01-27.812.0809-2.029-3.3.90.39.00-0.1.00-000  -  Ficha: 601 
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) 
Vigência: 19/08/2022 à 19/12/2022 
Data da Assinatura: 19/08/2022 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006. 
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e DANIELLE DA SILVA RAMOS ROZAO, pela contratada

Matéria enviada por HELIO LEDESMA JUNIOR 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 350/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 350/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa GENESIO A. MENDES & CIA LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 1.358,40 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e GENÉSIO ANTÔNIO MENDES, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 342/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 342/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 18.262,40 (dezoito mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e EDHILA ASSUNÇÃO PINHEIRO, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 335/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
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Contrato nº 335/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 49.120,20 (quarenta e nove mil e cento e vinte reais e vinte centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e NAYARA CARDOSO THOME, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 336/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 336/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CIRURGICA PREMIUM DIDTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA- ME 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 15.548,00 (quinze mil e quinhentos e quarenta e oito reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ANDERSON TORRES DOS SANTOS, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 337/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 337/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 2.894,50 (dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e MAYARA KLUMP PRAMIO, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 338/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 338/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa RANGEL HOSPITALAR EIRELI 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e MARCEL PEREIRA RANGEL, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 
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Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 339/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 339/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 26.543,52 (vinte e seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ANACLETO FERRARI, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 340/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 340/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 11.978,00 (onze mil e novecentos e setenta e oito reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ODAIR JOSÉ BALESTRIN, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 341/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 341/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 28.209,50 (vinte e oito mil e duzentos e nove reais e cinquenta centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e JHONATAN BONI, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 343/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 343/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 2.561,69 (dois mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e AILTON APARECIDO DA COSTA, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 
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Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 349/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 349/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 2.566,37 (dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e MAICON UILIANS BACKES, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 344/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 344/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 8.235,00 (oito mil e duzentos e trinta e cinco reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e SIRLEI TEREZINHA ZAMBRIN, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 345/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 345/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa DISTRIMX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 3.648,40 (três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e FLAVIANO FERREIRA PENNA FILHO, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 346/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 346/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e EDIVAR SZYMANSKI, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 
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Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 347/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 347/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa A G KIENEN & CIA LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 4.697,00 (quatro mil e seiscentos e noventa e sete reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ADEMIR GERALDO KIENEN, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Departamento de Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 348/2022

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 348/2022 
Processo nº 0136/2022
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
Objeto: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações e quantidades descritas na Proposta de Preço e Termo 
de Referência. 
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.30.00-0.1.14-039  -  Ficha: 523 
Valor: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais) 
Vigência: 29/07/2022 à 31/12/2022 
Data da Assinatura: 29/07/2022 
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006. 
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e GUIDO ADÃO LAMBERT, pela contratada

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Prefeitura de Iguatemi
LEI Nº 2.420/2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, REFERENTE AO ORÇAMENTO 
PROGRAMA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI - MS, PARA FINS QUE ESPECIFICA. 
LIDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS APROVOU e eu SANCIONO a seguinte LEI: 
Art. 1º. Autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente em favor 
da Câmara Municipal de Iguatemi no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme especifica o Anexo I, 
desta Lei, nos termos do inciso I do art. 41, tendo como fonte de cobertura o recurso previsto no Inciso III do § 1º do 
art. 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 2º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual 
em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

LIDIO LEDESMA 
PREFEITO 

ANEXO I - LEI Nº 2.420/2022 
Suplementa: 
01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi 
01.031.0100.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 
3.3.90.46.00 – Auxilio Alimentação R$ 35.000,00 
Fonte de Recurso: 1.00.000 
Total R$ 35.000,00 
Anula: 
01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi 
01.031.0100.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 35.000,00 
Fonte de Recurso: 1.00.000 
TotalR$ 35.000,00 

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva 
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Prefeitura de Iguatemi
LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2022

“ALTERA OS ANEXOS I E III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 077/2015 E O ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 016/2005”. 
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e, 
Considerando a necessidade de ajustar o quantitativo de vagas previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS (LC nº 077/2015) à necessidade de cada órgão, com vistas a realização de 
concurso público; 
Considerando a necessidade de criar os cargos de Borracheiro e Eletricista Veicular junto à Secretaria Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos; 
Considerando o grau de escolaridade para os cargos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias 
exigido pela Lei 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.595/2018, bem como a garantia de vencimento de 2 (dois) 
salários mínimos fixados pela EC nº 120/2022; 
FAZ saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS APROVOU e ele SANCIONA a seguinte LEI COMPLEMENTAR: 
Art. 1º - O Anexo I, Tabelas 3, 4, 5 e 6, da Lei Complementar nº 077/2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS, passa a vigorar com as alterações constantes do 
Anexo I desta Lei Complementar. 
Art. 2º - O Anexo III, Grupo III, da Lei Complementar nº 077/2015, passa a vigorar acrescido das atribuições dos 
cargos de Borracheiro e Eletricista Veicular, na forma do Anexo II desta Lei Complementar. 
Art. 3º - O Anexo I, Tabela 3, da Lei Complementar nº 016/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração dos Servidores da Educação, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo III desta Lei 
Complementar. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
LÍDIO LEDESMA 
PREFEITO 
  
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2022 
ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 077/2015 

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL 
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE 

SÍMBOLO CARGOS Nº DE VAGAS VENCIMENTO QUALIFICAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
GMT Ajudante de Manutenção 75 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 

GMT Auxiliar de Manutenção de 
Vias Públicas 11 1.550,20 Alfabetizado 40 horas 

GMT Auxiliar de Mecânico 04 1.550,20 Alfabetizado e prática em 
mecânica de veículos leves 40 horas 

GMT Borracheiro 01 1.550,20 

Alfabetizado e Curso de 
qualificação ou experiência 
comprovada no exercício da 
profissão. 

40 horas 

GMT Auxiliar de Obras 02 1.550,20 Alfabetizado 40 horas 

GMT Auxiliar de Serviços 
Diversos 86 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 

GMT Coletor de Lixo 13 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 
GMT Cozinheiro 31 1.395,17 Alfabetizado 40 horas 

GMT Eletricista Veicular 01 2.057,54 
Ensino Fundamental e 
Curso específico em elétrica 
veicular 

40 horas 

GMT Jardineiro 01 1.263,33 Alfabetizado e prática em 
jardinagem 40 horas 

GMT Mecânico 04 2.677,60 
Alfabetizado e prática em 
mecânica de veículos leves e 
veículos pesados 

40 horas 

GMT Mestre de Obras 03 2.057,54 Alfabetizado 40 horas 

GMT Motorista I 04 1.860,25 Alfabetizado e CNH classe 
mínima B-Definitiva 40 horas 

GMT Motorista II 20 2.057,54 Alfabetizado e CNH classe 
mínima C 40 horas 

GMT Motorista III 32 2.226,66 Alfabetizado e CNH classe 
mínima D 40 horas 

GMT Oficial de Manutenção 08 1.550,20 

Alfabetizado e prática em 
construção, pintura, elétrica, 
hidráulica, carpintaria, 
borracharia 

40 horas 

GMT Operador de Máquinas 12 2.367,55 Alfabetizado e CNH classe 
mínima C 40 horas 

GMT Tratorista 04 1.634,77 Alfabetizado e CNH classe 
mínima C 40 horas 

GMT Vigia 40 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 
GMT Zelador 24 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 
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ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL 
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 

SÍMBOLO CARGOS Nº DE 
VAGAS VENCIMENTO QUALIFICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
AAS Agente de Higienização 02 1.263,33 Alfabetizado 40 horas 
AAS Agente de Vigilância Sanitária 04 2.226,66 Ensino Médio completo 40 horas 
AAS Agente de Controle de Endemias 08 2 (dois) Salários Mínimos Ensino Médio Completo 40 horas 

AAS Atendente de Consultório Dentário 08 2.085,68 
Ensino Médio completo 
e registro profissional no 
Conselho da categoria 

40 horas 

AAS Atendente de Saúde 17 1.832,06 Ensino Fundamental 
completo 40 horas 

AAS Auxiliar de Enfermagem 01 2.085,68 
Ensino Médio completo 
e registro profissional no 
Conselho da categoria 

40 horas 

AAS Técnico de Enfermagem 24 2.536,66 

Ensino Médio completo 
e Curso Técnico de 
Enfermagem e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

AAS Monitor Social e Desportivo 15 1.550,20 Ensino Médio Completo 40 horas 

AAS Técnico em Radiologia 05 2.536,66 
Ensino Médio completo 
e registro profissional no 
Conselho da categoria 

24 horas 

AAS Agente Comunitário de Saúde 32 2 (dois) Salários Mínimos Ensino Médio Completo 40 horas 

AAS Cuidador de Idosos 04 1.832,06 
Ensino médio completo 
e curso certificado sobre 
cuidador de idosos 

40 horas 

 

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL 
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO OCUPACIONAL V – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO 

SÍMBOLO CARGOS Nº DE 
VAGAS VENCIMENTO QUALIFICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
SAF Agente de Fiscalização 04 2.226,66 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Agente Municipal de Trânsito 02 2.226,66 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Assistente de Administração 25 2.339,37 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Auxiliar de Administração 32 1.832,06 Ensino Fundamental 

completo 40 horas 
SAF Comprador 02 2.339,37 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Fiscal de Tributos 02 2.226,66 Ensino Fundamental 

Incompleto 40 horas 

SAF Técnico de Contabilidade 02 2.959,50 
Ensino Médio completo 
– curso Técnico em 
Contabilidade 

40 horas 

SAF Técnico em Finanças 02 2.959,50 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Técnico em Licitação 01 2.959,50 Ensino Médio completo 40 horas 
SAF Técnico em Agropecuária 03 2.959,50 Ensino Médio Completo c/ 

registro no CREA 40 horas 

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL 
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO OCUPACIONAL VI – SERVIÇO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 

SÍMBOLO CARGOS Nº DE VAGAS VENCIMENTO QUALIFICAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

PNS Assistente Social 08 5.637,10 

Nível Superior completo em 
Serviço Social e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Odontólogo 08 6.510,86 

Nível Superior Completo 
em Odontologia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Contador 02 7.328,23 

Nível Superior completo em 
Ciências Contábeis e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Enfermeiro Padrão 10 6.510,86 

Nível Superior completo 
em Enfermagem e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Engenheiro Civil 02 5.327,06 

Nível Superior completo 
em Engenharia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

20 horas 

PNS Farmacêutico/Bioquímico 04 3.551,39 

Nível Superior completo 
em Farmácia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

20 horas 

PNS Farmacêutico 02 6.510,86 

Nível Superior completo 
em Farmácia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Fisioterapeuta 02 6.510,86 

Nível Superior completo 
em Fisioterapia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Fonoaudiólogo 01 3.551,39 

Nível Superior completo em 
Fonoaudiologia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

20 horas 

PNS Médico 10 18.060,80 
Nível Superior completo em 
Medicina e registro profissional 
no Conselho da categoria 

40 horas 
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PNS Médico do PAM – Pronto 
Atendimento Municipal 02 18.060,80 

Nível Superior completo em 
Medicina e registro profissional 
no Conselho da categoria 

40 horas 

PNS Médico do PAM – Pronto 
Atendimento Municipal 02 9.030,40 

Nível Superior completo em 
Medicina e registro profissional 
no Conselho da categoria 

20 horas 

PNS Médico Veterinário 03 3.551,39 

Nível Superior completo em 
Medicina Veterinária e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

20 horas 

PNS Nutricionista 02 5.637,10 
Nível Superior completo em 
Nutrição e registro profissional 
no Conselho da categoria 

40 horas 

PNS Psicólogo 05 5.637,10 

Nível Superior completo 
em Psicologia e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

40 horas 

PNS Tecnólogo em Informática 02 5.637,10 

Nível Superior completo em 
Tecnologia em Informática e 
Desenvolvimento de Software 
ou Bacharel em Ciência da 
Computação 

40 horas 

PNS Engenheiro Agrônomo 01 6.510,86 Nível Superior Completo em 
Agronomia e registro no CREA 40 horas 

PNS Biólogo 01 5.637,10 

Nível Superior Completo 
(Bacharelado) em Biologia 
e registro profissional no 
Conselho da Categoria 

40 horas 

PNS Auditor Fiscal Tributário 01 6.510,86 Nível Superior Completo 40 horas 

PNS Especialista em Administração, 
Orçamento e Finanças 02 6.510,86 

Nível Superior Completo 
(Bacharelado) em 
Administração de Empresas, 
ou Ciências Contábeis, 
ou Ciências Econômicas, 
ou Direito com Registro 
no Conselho Regional 
da respectiva categoria 
profissional ou órgão 
equivalente 

40 horas 

       

ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2022 
ANEXO III – LEI COMPLEMENTAR Nº 077/2015 

 

ANEXO III- DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS POR GRUPO OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE 

CARGO REQUISITOS DESCRIÇÃO 
... ... ... 

Borracheiro 
Alfabetizado e Curso de qualificação ou 
experiência comprovada no exercício 
da profissão. 

Executar serviços de borracharia, tais como: trocar pneus, recauchutar 
pneumáticos, vulcanizar câmaras de ar; Verificar as condições de conservação 
dos pneus dos veículos que compõem a frota municipal; Realizar manutenção de 
equipamentos, montagem e desmontagem de pneus, calibragem e balanceamento; 
Controlar a vida útil e utilização dos pneus; Reparar câmaras de ar e balancear 
conjunto de roda e pneu; Prestar socorro aos veículos da frota municipal, na 
zona urbana e rural, quando necessário; Cuidar o posto de trabalho, limpando e 
organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante 
o expediente, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos 
equipamentos; Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento 
de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma 
para a eficácia do trabalho; Prestar atendimento e realizar outras atividades 
profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme orientação e/ou 
solicitação do superior imediato. 

... ... ... 

Eletricista veicular Ensino Fundamental e Curso específico 
em elétrica veicular 

Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétricos em veículos 
e máquinas; Retirar e instalar componentes elétricos; efetuar serviços de 
manutenção de ferramentas e equipamentos; Socorrer veículos avariados; 
Prestar manutenção aos veículos automotores, inclusive caminhões e máquinas 
pesadas, no que tange à parte elétrica; Executar serviços de na rede de fiação dos 
veículos; Substituir ou reparar componentes que não demandem de equipamentos 
especializados, não existentes nas oficinas da entidade; Verificar costumeiramente 
as baterias elétricas, velas, bicos injetores, alternadores e geradores de energia, 
bobinas, motor de partida, painéis de instrumentos e outros componentes 
removíveis, substituindo ou reparando panes; Prestar assistência e socorro aos 
veículos que sofram panes na parte elétrica, na base territorial do município; 
Primar pela qualidade dos serviços executados; Zelar pela guarda e conservação 
dos equipamentos e materiais utilizados; Executar outras atividades correlatas 

... ... ... 

ANEXO III – LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2022 
ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 016/2005 
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO 

SÍMBOLO CARGOS Nº DE VAGAS VENCIMENTO QUALIFICAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
EDU Secretário de Escola 01 1.832,06 Ensino Fundamental completo 40 horas 
EDU Inspetor de Alunos 05 1.550,18 Ensino Fundamental completo 40 horas 
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EDU Monitor de Informática 06 2.226,66 Ensino Médio completo com 
conhecimentos em informática 40 horas 

EDU Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 22 1.550,20 Ensino Médio completo 40 horas 

EDU Monitor Educacional 05 2.226,66 Ensino Médio completo 40 horas 

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva 

Departamento de Compras e Licitações
PORTARIA 246/2022
PORTARIA Nº 246/2022 

“DESIGNA FISCAIS DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o disposto no art. 58, inciso III e art. 67, da Lei Federal 8.666/93, R 
E S O L V E: 
I - Designar, os servidores abaixo relacionados, para exercer a função de Fiscais dos Contratos indicados: 

Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO FISCAL/CPF/CARGO DATA 

359/2022 
BUCIOLI COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS LTDA – EPP 
CNPJ 03.977014/0001-58 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

360/2022 
BUCIOLI COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS LTDA – EPP 
CNPJ 03.977014/0001-58 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

361/2022 R. A. D. DE ABREU – ME 
CNPJ 04.583.144/0001-79 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

362/2022 R. A. D. DE ABREU – ME 
CNPJ 04.583.144/0001-79 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

363/2022 
RONALDO DA SILVA 

CAMPOS 
CNPJ 45.469.771/0001-60 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

364/2022 
RONALDO DA SILVA 

CAMPOS 
CNPJ 45.469.771/0001-60 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

365/2022 
SCHMIDT & RODRIGUES 

LTDA – EPP 
CNPJ 02.954.006/0001-23 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

366/2022 
SCHMIDT & RODRIGUES 

LTDA – EPP 
CNPJ 02.954.006/0001-23 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE 
AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA 

MUNICIPAL. 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

11/08/2022 

380/2022 
BUCIOLI COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS LTDA – EPP 
CNPJ 03.977014/0001-58 

AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS E LUBRIFICANTES 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

15/08/2022 

381/2022 
D. DE PAULA CAVALARO 

SOUZA – ME 
CNPJ 08.188.685/0001-53 

AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS E LUBRIFICANTES 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

15/08/2022 

382/2022 E. DOMINGUES ME AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS E LUBRIFICANTES 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

15/08/2022 

383/2022 R. A. D. DE ABREU – ME 
CNPJ 04.583.144/0001-79 AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS E LUBRIFICANTES 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

15/08/2022 

384/2022 
SCHMIDT & RODRIGUES 

LTDA – EPP 
CNPJ 02.954.006/0001-23 

AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS E LUBRIFICANTES 

Zaldivar Flores Escobar 
CPF 294.071.251-49 

Chefe de Departamento 
II 

15/08/2022 

 
II - São atribuições precípuas dos Fiscais dos Contratos designados no inciso anterior, dentre outras: 
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade, durabilidade e garantia dos 
produtos entregues ao Município; 
Verificar se a entrega dos produtos, bem como os preços e quantitativos estão de acordo com o contrato e instrumento 
convocatório; 
Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos bens; 
Indicar eventuais glosas das faturas. 
III – No caso de licenças, férias, afastamentos ou impedimentos de quaisquer naturezas, será indicado um suplente 
para substituir o fiscal ora designado. 
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IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO 
MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

LÍDIO LEDESMA 
PREFEITO 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 

Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS
Portaria nº. 245/2022

PORTARIA Nº 245/2022 
“CONCEDE LICENÇA À SERVIDORA GESTANTE QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”. 
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
I - Conceder licença, à servidora gestante Simone Aparecida Juriatti Loreiro, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
de Serviços Diversos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início em 10 de agosto de 2022 e 
término em 07 de dezembro de 2022, findo os quais deverá a licenciada se apresentar ao respectivo órgão de lotação, 
para reassumir o exercício de suas funções regulares. 
II -   Aplica-se à licença de que trata esta Portaria o disposto no artigo 86 da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 
e, no que couber, as disposições do artigo 19, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 39, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal. 
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de agosto de 2022, 
revogados as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 
LÍDIO LEDESMA 

PREFEITO 

Matéria enviada por Joel Elias de Jesus 

Departamento de Compras e Licitações
PORTARIA N° 247/2022

“DESIGNA FISCAIS DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o disposto no art. 58, inciso III e art. 67, da Lei Federal 8.666/93, R 
E S O L V E: 
I - Designar, os servidores abaixo relacionados, para exercer a função de Fiscais dos Contratos indicados: 

Nº CONTRATO EMPRESA OBJETO FISCAL/CPF/CARGO DATA 

Autorização 
de Compra nº 
031/2022 

E. G. N. RODRIGUES – 
EIRELI - ME 

Aquisição de vestidos e roupas para apresentação do grupo 
coreográfico do serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 
do Centro de Convivência Lírios do Vale para participação nos jogos 
da melhor idade de Mato Grosso do Sul. 

WAGNER ADRIANO 
ROSSI 

CPF 002.730.031-51 
CHEFE DE 

DEPARTAMENTO I 

19/08/2022 

388/2022 
DANIELLE DA SILVA 
RAMOS ROZAO 
04189196908 

Contratação de empresa para ministrar oficinas de dança e zumba 
para atender a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. 

NELSON MEDINA YANO 
CPF 832.201.271-34 

CHEFE DE 
DEPARTAMENTO III 

19/08/2022 

II - São atribuições precípuas dos Fiscais dos Contratos designados no inciso anterior, dentre outras: 
a) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade, durabilidade e garantia dos 
produtos entregues ao Município; 
b) Verificar se a entrega dos produtos, bem como os preços e quantitativos estão de acordo com o contrato e instrumento 
convocatório; 
c) Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos bens; 
d) Indicar eventuais glosas das faturas. 
III – No caso de licenças, férias, afastamentos ou impedimentos de quaisquer naturezas, será indicado um suplente 
para substituir o fiscal ora designado. 
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO 
MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
LÍDIO LEDESMA 
PREFEITO 

Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JAPORA

Administração
LEI COMPLEMENTAR N.º 058, DE 25 DE AGOSTO DE 2022

“Altera os dispositivos da Lei Complementar n.º 025/2013 que especifica, e dá outras providências.” 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ - Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cesar Franjotti, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo artigo 69, II, III e VIII, da Lei Orgânica Municipal, assim como, pelas Constituições Federal 
e Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - A Seção III e o artigo 8º da Lei Complementar n.º 025/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 

SEÇÃO III 
Da estrutura Básica do Poder Executivo Municipal 

Art. 8º. Observado o nível de organização definido no artigo anterior, a estrutura básica administrativa organizacional 
do Poder Executivo de Japorã fica assim organizada e constituída: 
I – Órgãos de assessoramento direto ao Prefeito Municipal: 
Chefia do Gabinete; 
Assessoria de Comunicação Social e Institucional; 
Ouvidoria do Município; 
Conselhos Municipais; 
Defesa Civil. 
II – Órgão de Controle Interno: 
Controladoria Geral do Município; 
III  - Órgãos colegiados de assessoramento, consultoria, deliberação e execução de finalidades sociais legais: 
Conselhos Municipais; 
IV – Órgão de colaboração com o Governo Federal: 
Junta do Serviço Militar. 
IV – Órgãos executores de primeiro nível de organização: 
a)              Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 
b)             Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Turismo; 
c)             Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 
d)             Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
e)             Secretaria Municipal de Saúde; 
f)              Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Popular; 
g)             Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente 
Art. 2º - Os artigos 14, 15, 16, 17, 18 19 e 20, da Lei Complementar n.º 025/2013 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 14. À Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças compete: 
I - coordenar as atividades de gestão de pessoas relativas a seleção, recrutamento, treinamento, aperfeiçoamento, 
contratação, dispensa e atividades correlatas concernentes aos agentes públicos e equiparados; 
II - coordenar o recebimento, distribuição, controle, andamento e o arquivamento de dados e papéis na prefeitura, 
dando-lhes encaminhamento adequado, assim como promovendo a adequada estruturação de protocolos; 
III - coordenar as compras municipais; 
IV - programar e realizar os processos de licitação para as compras e contratação de todos os serviços e atividades 
relativas a manutenção da prefeitura e dos órgãos municipais, bem como a promoção dos procedimentos licitatórios 
necessários a esse fim; 
V - definir, coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas de planejamento do Município; 
VI - coordenar o processo de Planejamento Municipal visando o desenvolvimento econômico-social e físico territorial 
de Japorã, elaborando planos e programas, desenvolvendo outras atividades afins, bem como acompanhando suas 
execuções; 
VII - elaborar projetos visando à captação de recursos para o Município; 
VIII - elaborar, em parceria com os demais órgãos, estudos técnicos de projetos de Lei do Plano Plurianual de 
Investimentos; de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento-Programa; 
IX -  planejar e controlar os gastos públicos; 
X - planejamento, gestão e modernização administrativa; 
XI - captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito; 
XII - formação e capacitação do servidor público; 
XIII - a organização financeira das receitas e despesas públicas, com atribuições de orientar, supervisionar, coordenar 
e controlar as atividades administrativas relativas às atividades de lançamento e arrecadação de tributos; 
XIV - coordenar as atividades de execução e controle orçamentários; 
XV - coordenar as atividades de lançamento e controle contábil da Administração Municipal, bem como, o controle das 
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contas do Município; 
XVI- executar outras atividades correlatas ou que forem delegadas. 
Art. 15. À Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Turismo compete: 
I - assistir o Prefeito Municipal em suas relações político-administrativas com pessoas, órgãos e entidades internas ou 
externas, governamentais ou não governamentais; 
II - coordenar a agenda de reuniões audiências e demais atividades do Prefeito Municipal; 
III - cooperar os trabalhos de comunicação entre o Prefeito e os demais órgãos da Administração Municipal; 
IV - preparar e remeter os expedientes do Chefe do Poder Executivo aos interessados; 
V - recepcionar analisar e dar o devido encaminhamento aos expedientes recebidos pelo órgão; 
VI - elaborar, sistematizar, organizar, registrar e manter sob sua guarda responsabilidade os documentos oficiais; 
VII - controlar os prazos para sanção e veto de leis; 
VIII - acompanhar a tramitação de documentos de interesse para o Chefe do Poder Executivo; 
IX - atender e encaminhar os interessados aos órgãos competentes da Prefeitura; 
X - estabelecer e exercer programas de relações públicas internas e externas; 
XI - coordenar as medidas referentes às festividades e solenidades do Município, e organizar a recepção de autoridades 
em geral; 
XII - promover a articulação de Planejamento Municipal com a União, o Estado, Parceria Público-Privada, além de 
Organizações Não- Governamentais e OSCIP’s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público); 
XIII - efetuar estudos na área Socioeconômica, que gerem indicadores para ação governamental da Administração 
Municipal; 
XIV - coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
para o Município, com a participação da sociedade organizada, identificando as respectivas fontes de financiamento; 
XV - gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; 
XVI – gestão de todos os projetos, convênios e respectivas prestações de contas pelo Município; 
XVII - exercer o controle direto das atividades relativas ao registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis 
e imóveis do município; 
XVIII - promover a guarda, a conservação e o controle de bens, da frota de veículos e equipamentos do município, 
respeitadas as competências de outras secretarias; 
XIX - relacionamento com organismos internacionais; 
XX - tecnologia da informação e comunicação; 
XXI - formular, executar e avaliar a política Municipal de Desenvolvimento econômico, visando o fortalecimento do 
modelo de desenvolvimento econômico do Município, integrando suas potencias e oportunidades produtivas à melhoria 
da qualidade de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação 
vigente; 
XXII - promover programas de divulgação de oportunidades internas, a fim de aumentar o desenvolvimento industrial, 
incentivando as iniciativas referentes às indústrias caseiras; 
XXIII - estimular a criação de cooperativas agropecuárias, fornecendo elementos necessários à sua implantação; 
XXIV - promover a implantação de cursos em conjunto com órgãos profissionalizantes instalados no Município ou região, 
visando a preparação de mão-de-obra especializada; 
XXV - executar planos e programas de fomento ao turismo; 
XXVI -  elaborar anualmente o calendário de eventos do Município; 
XXVII - captação de recursos junto ao Governo Estadual e Federal para promoção do Turismo Municipal; 
Art. 16. À Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compete: 
I - a execução, fiscalização e supervisão das obras públicas municipais, compreendendo a elaboração e execução de 
projetos executivos; 
II - a limpeza urbana, incluindo o controle da coleta e destinação final dos resíduos sólidos; 
III - a organização e manutenção da infraestrutura urbana, incluindo os suportes e equipamentos de trânsito e tráfego, 
rede de iluminação pública e asseio dos canteiros, praças e locais públicos; 
IV - a manutenção e conservação das estradas rurais, pontes e corredores de escoamento da produção; 
V - a análise, aprovação e fiscalização, de acordo com as normas vigentes, dos projetos residenciais, industriais e 
comerciais, bem como projetos de Parcelamentos de Solos Urbanos entre outros, além da realização de diversos tipos 
de vistorias técnicas, orientações técnicas e fiscalizações; 
VI - a conservação e o controle do abastecimento e manutenção dos veículos e equipamentos do município, respeitadas 
as competências de outras secretarias; 
VII - a conservação e o asseio dos prédios públicos municipais; 
Art. 17. À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer compete: 
I – elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Educação, com a participação dos órgãos municipais de educação, 
das comunidades envolvidas e das entidades representativas da educação formal e não formal, de conformidade com 
as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Executivo e pelo Conselho Municipal de Educação e em consonância com o Plano 
Nacional de Educação; 
II – disciplinar as atividades educacionais e o funcionamento das escolas municipais, nos níveis fundamental e de 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

298 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

educação infantil, respeitando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e legislação aplicável, em harmonia 
com as normas de procedimentos federais e estaduais, bem como relacionadas aos programas de erradicação do 
analfabetismo e de apoio aos portadores de deficiência; 
III – conduzir a política de gestão dos profissionais do magistério como política pública, e o planejamento da rede física 
dos equipamentos da educação, de acordo com a previsão de demanda; 
IV – planejar, de forma coordenada com o Estado, a acomodação e oferta da demanda escolar de educação infantil em 
creches e pré–escolas e, com prioridade, do ensino fundamental; 
V – ofertar outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência; 
VI – promover o atendimento específico aos alunos portadores de necessidades especiais; 
VII – atender os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, matriculados na rede municipal, com programas 
suplementares de alimentação e material didático escolar; 
VIII – ofertar programas de ações culturais vinculados ao currículo escolar; 
IX – planejar, controlar e avaliar o Sistema Municipal de Ensino e a matrícula escolar, bem como, administrar o Sistema 
de Creches e Pré–Escolas para crianças de zero a seis anos e estabelecer padrões de qualidade para o atendimento; 
X – gerir os recursos destinados à educação, através do FUNDEB, tendo como referência a Política Municipal de Educação 
e os Planos Nacional e Municipal de Educação, estabelecendo controles e o acompanhamento necessário ao cumprimento 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal; 
XI – estabelecer as diretrizes básicas para a adequação na metodologia para a promoção de ações preventivas e 
educativas sobre drogas psicoativas lícitas e ilícitas, bem como sobre doenças sexualmente transmissíveis na rede 
pública municipal de ensino, em parceria com os órgãos competentes; 
XII – o exercício, a coordenação e a orientação das atividades esportivas e de lazer do Município, além da promoção de 
atividades e programas voltados à juventude local, bem como, a a supervisão e controle das políticas públicas municipais 
para a cultura, proteção do patrimônio histórico e cultural, e incentivo às formas de expressão e manifestação cultural 
no território do Município 
Art. 18. À Secretaria Municipal de Saúde compete: 
I - a execução da política municipal de saúde, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, ação preventiva em geral; 
II - o controle do atendimento médico (pronto atendimento) e internações nos casos de baixa complexidade a cargo do 
Município, e o acompanhamento de pacientes encaminhados para outras unidades; 
III - a vigilância e controle sanitário no Município, de acordo com as normas municipais, estaduais e federais, 
especialmente de medicamentos e alimentos; 
IV - a organização e controle geral da saúde pública a cargo do Município, com o apoio técnico e administrativo ao 
Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal Antidrogas, de acordo com a legislação específica que os instituiu; 
V – a gestão do Fundo Municipal de Saúde, zelando pela aplicação dos seus recursos na efetivação das respectivas 
políticas públicas do Município, além de outras medidas no âmbito da competência do Município. 
Art. 19. À Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Popular compete: 
I – elaborar e coordenar projetos de assistência social, programas sociais e promoção social, conforme a Lei Orgânica 
de Assistência Social – LOAS, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e as Normas Operacionais Básicas; 
II – implementar ações sócio–assistenciais de vigilância social, proteção social e defesa social e institucional, 
especialmente o fortalecimento de vínculos dos idosos, crianças e adolescentes; 
III – desenvolver ação social junto a indivíduos e grupos visando capacitar a compreender sua condição de vida e 
estimulá–los a participar na solução de seus problemas; 
IV – desenvolver a política de proteção social básica para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, 
através de estruturação da rede e da unidade pública de assistência social, nominadas de Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, destinada a prestação de serviços sócio–assistenciais às famílias; 
V – desenvolver a política de proteção social especial, para indivíduos e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas sócio–educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras 
situações de violação dos direitos, subdivididos conforme abaixo: 
a) média complexidade: através de unidades públicas de atendimento especializado da assistência social, nominadas 
de Centros Especializados de Assistência Social – CREAS e demais programas de serviços especializados, destinados a 
famílias cujos direitos fundamentais já se encontram violados, mas que mantêm vínculos de pertencimento, objetivando 
promover acesso a serviços de apoio e sobrevivência, atendimento domiciliar, serviços de combate à exploração sexual 
e comercial de crianças e adolescentes, serviços de atendimento humanizado, integral e qualificado às mulheres em 
situação de violência; 
b) alta complexidade: através do encaminhamento a uma unidade de referência regional e demais programas e 
serviços especializados, em estreita ligação com o sistema de garantia de direitos, destinados a famílias e indivíduos 
em risco pessoal e social, cujos vínculos já estejam rompidos e necessitem de acolhimento fora de seu núcleo familiar 
e comunitário, objetivando prestar atenção sócio–assistencial e proteção integral, em casas–lar, abrigos, albergues, 
unidades de longas permanências e outros; 
VI – manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento dos beneficiários 
do Benefício de Prestação Continuada e dos benefícios eventuais; 
VII – coordenar o monitoramento e avaliação das ações da assistência social por nível de proteção básica e especial, 
em articulação com os sistemas estadual e federal; 
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VIII – inserir, alimentar e manter atualizados, no Cadastro Único, os dados das famílias de vulnerabilidade social e risco, 
conforme critérios dos programas sociais Federal e Estadual; 
IX – coordenar e executar ações complementares para as famílias beneficiárias dos programas de transferência direta 
de renda, promovendo inclusive o acompanhamento da gestão de condicionalidades e de benefícios; 
X – propor e supervisionar a implementação e execução das políticas municipais que visem proporcionar melhorias e 
dar novas oportunidades de trabalho e emprego, inclusive quanto à questão da mulher e das pessoas com deficiência, 
no sentido de melhorar a qualidade da mão de obra e propiciar condições de melhores oportunidades no mercado de 
trabalho; 
XI – gerir os recursos destinados à assistência social e à criança e ao adolescente, respectivamente, através do Fundo 
Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, zelando pela aplicação dos 
seus recursos na efetivação das respectivas políticas públicas do Município; 
XII - promover o fomento e o estímulo à oferta de habitação voltada para a população de baixa renda, promovendo 
intercâmbios, convênios, parcerias e contratos com entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada, 
visando atingir os objetivos da política habitacional do Município; 
Art. 20. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente compete: 
I - a promoção do fomento das atividades agropecuárias do Município, explorando suas potencialidades e viabilizando 
a atração de investimentos para o setor produtivo rural, mediante o planejamento, a organização a administração, a 
coordenação e controle das atividades e políticas de fomento a agropecuária e agroindústrias familiares; 
II - a priorização de projetos e recursos destinados à agricultura ou pecuária familiar e indígena, priorizando o apoio 
técnico ao pequeno produtor rural; 
III - a elaboração de projetos e atividades voltadas para o estímulo de hortas caseiras e agricultura familiar, além de 
estabelecer diretrizes de preservação da fauna e flora; 
III - orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário no âmbito do Município; 
IV - promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à obtenção de recursos para 
projetos e ações de melhoria das condições de vida das populações do meio rural, com especial direcionamento para o 
desenvolvimento da agricultura familiar e a integração agroindustrial apropriada; 
V - estimular e incentivar o desenvolvimento da pequena propriedade rural do Município; 
VI - delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortifrutigranjeira, agropecuária e comercial de produtos, sem 
descaracterizar ou alterar o meio ambiente; 
VII - promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à produção primária e do abastecimento público de 
produtos rurais; 
VIII - promover intercâmbios e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e privadas, relativos aos 
assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário; 
IX - organizar e desenvolver programas de assistência técnica e de extensão rural, em parceria com outras entidades; 
X - o controle e recuperação do meio ambiente e proteção das áreas de preservação permanente; 
XI - a fiscalização dos estabelecimentos que comportem riscos à qualidade de vida e ao meio ambiente, assim como 
prevenir e combater as diversas formas de poluição; 
XII - a promoção da educação ambiental formal e não-formal, a fim de conscientizar a população acerca da importância 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Art. 3º - Ficam criados mais 05 (cinco) vagas no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, símbolo DAS-5, na estrutura 
administrativa do Município de Japorã. 
Art. 4º - Ficam extintas 17 (dezessete) vagas do cargo de CHEFE DE NÚCLEO, símbolo DAS-11, na estrutura 
administrativa do Município de Japorã. 
Art. 5º - Ficam extintos dois cargos de Secretário Municipal na estrutura administrativa do Município de Japorã. 
Art. 6º - Ficam revogados os artigos 15-A e 21 da Lei Complementar n.º 025/2013. 
Art. 7º - O organograma representativo da estrutura básica do Poder Executivo Municipal de Japorã constante do 
ANEXO ÚNICO da Lei Complementar n.º 025/2013 passa a vigorar com o formato e redação do ANEXO ÚNICO da 
presente Lei Complementar. 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando autorizadas as modificações no texto original 
alterado, bem como, ficam revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO DIAS DO 
MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. 

PAULO CESAR FRANJOTTI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Erleide Pereira Coutinho 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022
Processo Licitatório nº 074/2022 
Pregão Presencial nº 017/2022 

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPORÃ/MS E AS EMPRESAS: LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 38.170.314/0001-05. RANGEL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 29.907.666/0001-00. 
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CIRÚRGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, CNPJ: 34.479.558/0001-13. 
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de materiais de uso ambulatorial, para atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Japorã/MS, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência . 
Valor Global: R$ 111.886,70 (cento e onze mil e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). 
Data da Assinatura: 26/08/2022. 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002. 
Assinam: PAULO CESAR FRANJOTTI – PREFEITO e FÁBIO CARLOS EMBORANA pela Contratante, e, representando as 
empresas Contratadas, VINÍCIUS DINEL DA SILVEIRA, DEREK DOS SANTOS BODEVAN, GUILHERME ULIAN PERON. 

PAULO CESAR FRANJOTTI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por DIEGA GOES COELHO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JARAGUARI

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 556/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 053/2022. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela PORTARIA N°. 
514, DE 27 DE JULHO DE 2022 , publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 02 de agosto de 
2022, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) DE 03 TORRES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE JARAGUARI/MS . Os 
interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais 
de Licitação. Sessão Pública: 1 2 /0 9 /202 2 ás 08h . Data: 2 6 /0 8 /202 2 

Luciana Almada Serrano 
Pregoeira 

Matéria enviada por Luciana Almada Serrano 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N°. 116/2022
Processo Administrativo de n°. 072/2022, Processo Administrativo Licitatório de n°. 010/2022. Tomada de Preços 
de n°. 004/2022. Contratante: O MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS, inscrito no CNPJ sob nº. 03.501.533/0001-45. 
Contratada: DALBERTO CONSTRUTORA EIRELI , inscrita no CNPJ de nº. 10.732.650/0001-85 , no valor global de 
em R$ 201.644,40 (Duzentos e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, 
COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE 
TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, 
PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS . VIGÊNCIA de 12 (doze) meses, 
contados da data de recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços (OIS). 

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Luciana Almada Serrano 

EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 119/2022
Processo Administrativo: Nº 766/2022. Processo Administrativo Licitatório de n°. 60/2022. Dispensa de Licitação n°. 
016/2022. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: COINTA - CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO TAQUARI - ME , inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.104.328/0001-83 , no valor global de R$ 39.217,50(trinta e nove mil duzentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos). OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINA DO CONSÓRCIO 
PÚBLICO COINTA, OBJETIVANDO A COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MOTONIVELADORA. 
V igência : 25/08/2022 até 31/12/2022 . 

 
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Fernando Ruiz Figueiredo Filho 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 012/2022
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 012/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 647/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 
049/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 012/2022. Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no 
INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, conforme solicitações e 
justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora: EMPRESA VENCEDORA: HABILITA 
ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA . CNPJ: 45.524.370/0001-66 . PRAZO: será de 90 
(noventa) dias. VALOR: R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). 
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA 
Prefeito Municipal 
VANESSA DA SILVA GOMES LURZNIK 
Secretária Municipal de Saúde 
Portaria nº002/2017 

Matéria enviada por ÉDIPO PEREIRA KULHAVI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JARDIM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
   MUNICIPIO DE JARDIM 

TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 328/2022-DRH 
T ERMO ADITIVO Nº 0 01 /202 2 DO CONTRATO N º 328 /20 22 , CELEBRADO ENTRE o Município de Jardim/
MS e RAMONA DE SOUZA CARDOZO . 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM/MS, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n. 03.162.043/0001-40, localizada na Rua Coronel Juvêncio, n. 547, centro – CEP 79240-000, em Jardim – MS, neste 
ato representado pelo Exma. Prefeita em exercício Srª. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER , brasileira, casada, 
portadora da Carteira de Identidade nº 26295458, SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 857.994.671-91. 
CONTRATADO (A ): RAMONA DE SOUZA CARDOZO, brasileira nato, solteira, Professora, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº. 001831132 SEJUSP/MS, inscrita no CPF n. 043.365.581-08, residente e domiciliada (a) à Rua Mauro 
Antônio Caetano, 402 – Vila Caetano – Guia Lopes da Laguna/MS; 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quinta que trata do Prazo de Contratação referente 
ao Contrato nº 328/2022-DRH, para sua prorrogação por mais 90 dias. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA PARA PRESENTE PRORROGAÇÃO: 
Ausência e/ou insuficiência de profissional com a formação do (a) CONTRATADA (A) no quadro de servidores do município; 
A necessidade da continuidade do serviço público essencial no Município de Jardim-MS; 
Conforme Processo Seletivo Simplificado Nº 001/SEMED/2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A Vigência deste Termo Aditivo será no período de 03.08 .2022 a 01.11.2022 . 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo 
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual, produzindo seus efeitos a partir desta data . 
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, 02 ( duas ) via s de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

Jardim15 de agosto de 2022. 
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

Prefeita Municipal – Contratante 
Ramona de Souza Cardozo 

Contratado 
Testemunhas: 
Nome: JUÇARA APARECIDA DE OLIVEIRA 
CPF: 592.554.041-72 
Nome: JUCILEIA OBREGON PIRES 
CPF: 847.446.001-82                     

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1048/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Em, 04 de agosto de 2022.         

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Remover LUIZ ANTONIO CRISTALDO - matrícula 1606-1, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação , para prestar seus serviços na Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
– Departamento de Manutenção de Máquinas , conforme art. 60 “I” da Lei Complementar 003/91. 
ART. 2º - Fica concedido Insalubridade Grau Máximo de 40% Gratificação LC – Evento 051 no percentual de 
100% sobre o vencimento base do servidor. 
ART. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/07/2021.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1094/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCEDER GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS. 
Em, 16 de agosto de 2022.         

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART 1º Fica concedida a Gratificação Evento LC – 051 ao servidor abaixo relacionado, no percentual especificado 
sobre o vencimento básico, exclusivo para o mês de Agosto/2022, devido as férias do servidor Geraldo Espindola – 
matrícula 701-1; 

Símbolo Nome Matricula Gratificação 
Gratificaçao LC JOAO PAULO PAES 1648-1 100% 

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

PREFEITA MUNICIPAL 
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1100/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul , no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o inciso IX, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município o art. 131 da Lei Complementar nº 003/91 e a Lei 
1411/2008 de 09 de Julho de 2008. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Conceder a servidora THAINARA TENORIO ROCHA, matrícula 3506-1, detentora do cargo contratado de 
Zeladora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença Maternidade pelo período de 120 (cento e vinte 
dias) 15/06/2022 a 13/10/2022, de conformidade com o art. 131 da Lei Complementar n° 003/91 de 16 de Agosto 
de 1991. 
ART. 2º - Prorrogar a Licença Maternidade por mais 60 dias, conforme art. 1º inciso I da Lei 1411/2008, pelo 
período de 14/10/2022 a 13/12/2022. 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assisnatura, retroagindo seus efeitos a 15/06/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1097/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DE LICENÇA PARA TRATO DE 
INTERESSES PARTICULARES DE SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

             Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Conceder Licença para Trato de Interesses Particulares por 03 (três) anos, pelo período de 08/08/2022 a 
07/08/2025, a servidora ROSANA ARGUELLO MARQUES, matrícula 1594-1, detentora do cargo efetivo de zeladora 
– Classe B 06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Artigo 1º da Lei Complementar 177/2017 de 18 de 
dezembro de 2017; 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 08/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1104/2022-DRH  - EXONERA E NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS . 

Em, 16 de agosto de 2022.         
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A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Nomear, CELEIDO MACIEL VALDEZ, matricula 3151-1, no Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO – 
DAS – 5, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o na Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos. 
ART. 2 º - Fica concedida GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 051 no percentual de 50% sobre o vencimento base do 
servidor 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1103/2022-DRH  - EXONERA E NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS . 

Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Exonerar, VALCIR PEREIRA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de CHEFE DE SEÇÃO – DAS 6, 
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos. 
ART. 2 º - Nomear, VALCIR PEREIRA DOS SANTOS , no Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3, 
no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos. 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1115/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 23 de agosto de 2022. 
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município e, com fundamento nos artigos 6º, 37, IX, 205 e 208 da Constituição Federal de 
1988 e artigos 33 e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 070/2009 (Estatuto do Magistério). 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Convocar para o exercício nas funções de magistério, em caráter de aulas excedentes, os professores abaixo 
relacionados: 

ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 
Lourdes Fátima Peixoto Pinto – Matrícula 1507 , Professora/Lic Plena, substituição de 08(oito) horas aulas 
excedentes, nos dias 04/08/2022 a 06/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Marinez Aparecida Fernandes 
Torres – Matrícula 2215 ; 

ESCOLA MUNICIPAL RUFINA LOUREIRO CALDAS 
Marilize Coene Benites – matrícula 2533, Professora/Lic Plena, substituição de 12(doze) horas aulas excedentes, 
nos dias 25/07/2022 a 28/07/2022, devido o atestado médico da Prof. Francyelle Barbosa dos Santos – Matrícula 3411 
+ substituição de 04(quatro) horas aulas excedentes, no dia 09/08/2022, devido o mandado de intimação de 
jurado da Prof. Marina Rodrigues Nolasco – Matrícula 980; 
Keyla dos Santos da Silva – matrícula 3273, Professora/Lic Plena, substituição de 10(dez) horas aulas excedentes, 
nos dias 27/07/2022 a 31/07/2022, devido o atestado médico da Prof. Cleide Maciel – Matrícula 1177 + substituição de 
45(quarenta e cinco) horas aulas excedentes, nos dias 11/08/2022 a 09/09/2022, devido o atestado médico da 
Prof. Katia Andreia Pinto Correa – Matrícula 891-1; 

ESCOLA MUNICIPAL ZEUS BENEVIDES 
Kyrla Albuquerque de Lima – Matrícula 1128 , Professora/Lic Plena, substituição de 02(duas) horas aulas 
excedentes, nos dias 10/08/2022 a 12/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Selma de Oliveira Meira – Matrícula 
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3484; 
Adriana Garcia Flores – Matrícula 1756 , Professora/Lic Plena, substituição de 04(quatro) horas aulas excedentes, 
nos dias 10/08/2022 a 12/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Selma de Oliveira Meira – Matrícula 3484 + 
substituição de 04(quatro) horas aulas excedentes, nos dias 01/08/2022 a 03/08/2022, devido o atestado médico 
da Prof. Pablo Valiente da Silva – Matrícula 2492 ; 
Rosalina Marques Portela – Matrícula 2593 , Professora/Lic Plena, substituição de 02(duas) horas aulas excedentes, 
nos dias 10/08/2022 a 12/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Selma de Oliveira Meira – Matrícula 3484 + 
substituição de 04(quatro) horas aulas excedentes, nos dias 01/08/2022 a 03/08/2022, devido o atestado médico 
da Prof. Pablo Valiente da Silva – Matrícula 2492 ; 
Fernanda Caroline da Silva Santos – matrícula 3561, Professora/Lic Plena, substituição de 08(oito) horas aulas 
excedentes, nos dias 15/08/2022 a 16/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Carmen Maciel de Souza – matrícula 
1169 ; 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERACY BRUNET BARBOSA 
Luzia Aparecida Santiago Ribeiro – Matrícula 1251 , Professora/Lic Plena, substituição de 05(cinco) horas aulas 
excedentes, nos dias 27/07/2022 a 31/07/2022, devido o atestado médico do Prof. Nilton Cesar Oviedo Dutra – 
Matrícula 1250; 
Edilene Batista Siqueira – Matrícula 1247 , Professora/Lic Plena, substituição de 07(sete) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 e 27/07/2022, devido a licença nojo da Prof. Alessandra Risalde Dias – Matrícula 2306 + substituição 
de 20(vinte) horas aulas excedentes, nos dias 28/07/2022 e 29/07/2022 e 01/08/2022 a 03/08/2022, devido o 
atestado médico da Prof. Alessandra Risalde Dias – Matrícula 2306; 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ESTÁCIO CUNHA MARTINS 
Lurdes Rojas Cuenca – Matrícula 2350 , Professora/Lic Plena, substituição de 12(doze) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 29/07/2022, devido o atestado médico do Prof. Walker Clarindo da Silva – Matrícula 2083; 
Regina Terezinha Teixeira da Silva – matrícula 1205, Professora/Lic Plena, substituição de 02(duas) horas aulas 
excedentes, no dia 09/08/2022, devido o mandado de intimação de jurado do Prof. José Aparecida Barbosa – Matrícula 
1317; 

ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO 
Iria Leite Valdez – matrícula 2207, Professora/Lic Plena, substituição de 44(quarenta e quatro) horas aulas 
excedentes semanais, nos dias 26/07/2022 a 29/07/2022 e de 01/08/2022 a 09/08/2022, devido o atestado médico 
da Prof. Lucia Pires da Silva – Matrícula 3394; 
Josimar Mazzetto de Carvalho – matrícula 3570, Professor/Lic Plena, substituição de 04(quatro) horas aulas 
excedentes, no dia 05/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Tathyane Xavier de Moraes – Matrícula 1572; 
Edmara Vieira Gomes – matrícula 2415, Professora/Lic Plena, substituição de 08(oito) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 27/07/2022, devido o atestado médico da Prof. Roseli Aparecida Dias Garcia – Matrícula 465; 
Juliana Dutra Leite – matrícula 3396, Professora/Lic Plena, substituição de 05(cinco) horas aulas excedentes, nos 
dias 01/08/2022 a 03/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Edna Maria de Souza Cardozo – Matrícula 2494 + 
substituição de 10(dez) horas aulas excedentes, nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da 
Prof. Michele Serafim dos Santos – Matrícula 1240 + substituição de 45(quarenta e cinco) horas aulas excedentes, 
nos dias 11/08/2022 a 09/09/2022, devido o atestado médico da Prof. Katia Andreia Pinto Correa – Matrícula 891-1 + 
+ substituição de 12(doze) horas aulas excedentes, nos dias 02/08/2022 a 05/08/2022, devido o atestado médico 
da Prof. Leonete da Silva Cardoso Rodrigues – Matrícula 901; 
Sandra Correa – matrícula 1972, Professora/Lic Plena, substituição de 05(cinco) horas aulas excedentes, nos dias 
03/08/2022 a 05/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Edna Maria de Souza Cardozo – Matrícula 2494; 
Marina Rodrigues Nolasco – matrícula 980 , Professora/Lic Plena, substituição de 10(dez) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – Matrícula 1240; 
Rosaine Gomes Lourenço – matrícula 2242, Professora/Lic Plena, substituição de 10(dez) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – Matrícula 1240; 
Katiucia Aparecida Paredes Dias – matrícula 2005, Professora/Lic Plena, substituição de 10(dez) horas aulas 
excedentes, nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – 
Matrícula 1240; 
Mireli dos Santos Maidana – matrícula 2296, Professora/Lic Plena, substituição de 12(doze) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – Matrícula 1240; 
Rejane Souza Lopes Areco – matrícula 1754, Professora/Lic Plena, substituição de 12(doze) horas aulas 
excedentes, nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – 
Matrícula 1240; 
Zenilde Leite Valencio – matrícula 988-3, Professora/Lic Plena, substituição de 26(vinte) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 31/08/2022, devido o atestado médico da Prof. Michele Serafim dos Santos – Matrícula 1240; 
Tathyane Xavier de Moraes – Matrícula 1572 , Professora/Lic Plena, substituição de 04(quatro) horas aulas 
excedentes, no dia 30/06/2022, devido o mandado de intimação de jurado da Prof. Marina Rodrigues Nolasco – 
Matrícula 980; 

ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO MILITAR MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 
Cecília Espindola Vargas Mello – matrícula 1489, Professora/Lic Plena, substituição de 13(treze) horas aulas 
excedentes, nos dias 03/08/2022 a 05/08/2022, devido o atestado médico do Prof. Ilzo Audicio Meireles – Matrícula 
1172; 
Debora Fatima Medina Martins Grubert – matrícula 1669, Professora/Lic Plena, substituição de 04(quatro) horas 
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aulas excedentes, nos dias 01/08/2022 a 03/08/2022, devido o atestado médico do Prof. Pablo Valiente da Silva – 
Matrícula 2492; 
Rosilene Moraes Godoy – matrícula 3405, Professora/Lic Plena, substituição de 18(dezoito) horas aulas 
excedentes, nos dias 31/07/2022 a 05/08/2022, devido a participação nos Jogos Escolares da Juventude de MS do 
Prof. Carlos Alberto Silva Torres – Matrícula 739-2 ; 

CIEI FERNANDO AUGUSTO FREITAS 
Andresa Gonzales  – Matrícula 1549 , Professora/Lic Plena, substituição de 104(cento e quatro) horas aulas 
excedentes, devido a exoneração da educadora Sueli da Silva Camargo em 01/08/2022. 

CIEI GERALDO NANTES MARTINS 
Elisangela Conceição – matrícula 2818, Professora/Lic Plena, substituição de 12(doze) horas aulas excedentes, 
nos dias 26/07/2022 a 29/07/2022, devido atestado médico da Prof. Angeluce do Santos – Matrícula 987; 
Ana Flavia Azevedo Narciso  – matrícula 3592 , Professora/Lic Plena, substituição de 64(sessenta e quatro) 
horas aulas excedentes, referente aos meses de julho e agosto, devido a licença maternidade da educadora Milena 
Magalhães a partir de 10/08/2022. 

CIEI APARECIDA DA SILVA JACOB 
Sue Elane Pereira Coelho de Souza  – Matrícula 133 , Professora/Lic Plena, substituição de 28(vinte e oito) horas 
aulas excedentes, devido a exoneração da educadora Marcilene Paredes Maciel em 08/08/2022. 
ART. 2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
30/06/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

        
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1114/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 22 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Nomear, JHULIANY NASCIMENTO SANCHES, no Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA - ADI 3, 
no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento 
de Atenção Primária; 
ART. 2º - Fica concedido Insalubridade Grau de 25% sobre o vencimento base da servidora. 
ART. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
09/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1113/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCEDER GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 22 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART 1º Fica concedida a Gratificação Evento FG – 174 a servidora abaixo relacionada, no percentual especificado 
sobre o vencimento básico, lotads na Secretaria Municipal de Finanças: 

Símbolo Nome Matricula Gratificação 
GRATIFICAÇAO FG LUCIANA ESCOBAR JARA 3147-1 100% 

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

PREFEITA MUNICIPAL 
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1105/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 
AO SERVIDOR MARTIN EUSTACIO BRUM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso das atribuições que a Lei lhe confere o artigo 
76 da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o art. 139 da Lei Complementar n.º 003/91 de 16.08.91. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Conceder ao servidor abaixo relacionado 03 (três) meses de Licença Prêmio por assiduidade pelo período de 
16/08/2022 a 14/11/2022. 
MARTIN EUSTACIO BRUM – matricula 96-1 detentor do cargo efetivo de zelador, referente ao período aquisitivo de 
23/05/2012 a 22/05/2017 – lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1101/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Descontar do vencimento do servidor abaixo relacionado, por ter faltado ao serviço sem motivo justificado no 
mês de Agosto/2022 – Conforme Memorando Interno nº 436/2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, nos termos do artigo nº 173 da Lei Complementar nº 003/1991. 
Matrícula                    Nome                                                                          Dia 
2903-1 Maycon Jonathan Rodrigues da Silva 02 dias (08 e 09/08/2022) 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1102/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

            Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Descontar do vencimento do servidor abaixo relacionado, por ter faltado ao serviço sem motivo justificado no 
mês de Agosto/2022 – Conforme Memorando Interno nº 436/2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, nos termos do artigo nº 173 da Lei Complementar nº 003/1991. 
Matrícula                    Nome                                                                          Dia 
1961-25 e 1961-26 Claudia Aparecida Paes Acosta 01 dia (05/08/2022) 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1099/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCEDER GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 16 de agosto de 2022.         
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A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART 1º Fica concedida a Gratificação Evento LC – 174 ao servidor abaixo relacionado, no percentual especificado 
sobre o vencimento básico: 

Símbolo Nome Matricula Gratificação 
Gratificaçao FG WILSON MOLINA DE BRITO 1103-1 100% 

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

PREFEITA MUNICIPAL 
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1098/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 16 de agosto de 2022. 
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Descontar do vencimento do servidor abaixo relacionado, por ter faltado ao serviço sem motivo justificado 
no mês de julho/2022 – Conforme Memorando Interno nº 965/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 
artigo nº 173 da Lei Complementar nº 003/1991. 
Matrícula                    Nome                                                                          Dia 
1770-1 Allan Boris Verissimo Samaniego 30 dias (01/07 a                        31/07/2022). 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

        
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1096/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

            Em, 16 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Descontar do vencimento da servidora abaixo relacionada, por ter faltado ao serviço, sem motivo justificado 
no mês de Agosto/2022 – Conforme Memorando Interno nº 032/2022 do PROCON, nos termos do artigo nº 173 da Lei 
Complementar nº 003/1991. 
Matrícula                      Nome                                                Dia 
3700-1                       STEFANY GUTIERRE LOPES                                    15/08/2022 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1074/2022-DRH  - SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE AO 
SERVIDOR VALDOMIRO VIEIRA ALVES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

            Em, 10 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso das atribuições que a Lei lhe confere o artigo 
76 da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o art. 139 da Lei Complementar n.º 003/91 de 16.08.91. 
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R E S O L V E 
ART. 1º - Conceder ao servidor abaixo relacionado 03 (três) meses de Licença Prêmio por assiduidade pelo período de 
01/08/2022 a 30/10/2022. 
VALDOMIRO VIEIRA ALVES – matricula 301-1 detentor do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente 
ao período aquisitivo de 01/04/1996 a 30/03/2001, lotado no Gabinete da Prefeita. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1050/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Nomear, TANIRA VEZETIV JACOB, no Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3, no Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de Educação – Escola Municipal Zeus 
Benevides. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
21/07/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1073/2022-DRH - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DE LICENÇA PARA TRATO DE 
INTERESSES PARTICULARES DE SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em, 10 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Conceder Licença para Trato de Interesses Particulares por 03 (três) anos, pelo período de 08/08/2022 
a 07/08/2025, a servidora ROSA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, matrícula 1958-1, detentora do cargo efetivo 
de Agente Comunitário de Saúde, ASE - BO6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Artigo 1º da Lei 
Complementar 177/2017 de 18 de dezembro de 2017; 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 08/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1072/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Em, 10 de agosto de 2022.         

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Remover a servidora LINDINALVA MOREIRA VIEIRA - Matrícula 3367-1, lotada no Gabinete da Prefeita 
, removida para prestar seus serviços na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico – PAV - Ponto 
de Atendimento Virtual, conforme art. 60 “I” da Lei Complementar 003/91. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir desta data.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1071/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Em, 10 de agosto de 2022.         

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Remover o servidor PETERSON ARECO PERALTA - matrícula 3639-1, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED, removido para prestar seus serviços na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico , conforme art. 60 “I” da Lei Complementar 003/91. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1070/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Em, 10 de agosto de 2022. 

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Remover o servidor CARLOS GONÇALVES ECHEVERRIA - matrícula 552-2, lotado no Gabinete da Prefeita, 
removido para prestar seus serviços na Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 60 “I” da Lei Complementar 
003/91. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/07/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1069/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Em, 10 de agosto de 2022.         

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Remover o servidor MILTON FÉLIX DA SILVA - matrícula 1725-1, lotado no Gabinete da Prefeita, removido 
para prestar seus serviços na Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 60 “I” da Lei Complementar 003/91. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/07/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1062/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 08 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Nomear , JOÃO VITOR ARGUELHO DUARTE , n o Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 
3, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando- na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos – Coleta de Lixo; 
ART. 2º - Fica concedido Insalubridade Grau Máximo de 40% sobre o vencimento base do servidor. 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir desta data.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1061/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 08 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Nomear , THAYSA GABRIELLI MARQUES VAREIRO , n o Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO 
– DAS 5, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de Educação - 
Nutricionista - SEMED; 
ART. 2 º - Fica concedida GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 051 no percentual de 100% sobre o vencimento base da 
servidora. 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1057/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Nomear, JULIMARA RAQUEL BARRIOS CAIMAR, matrícula 1997-1,  n o Cargo em Comissão de CHEFE 
DE DIVISÃO – DAS 5, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de 
Saúde – Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica. 
ART. 2 º - Fica concedida GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 051 no percentual de 100% sobre o vencimento base da 
servidora. 
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1056/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE LICENÇA NOJO A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022. 
          A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, o que dispõe 
o artigo 147inciso III da Lei Complementar 003/91, em especial o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1 º - Conceder 08 (oito) dias de Licença Nojo no período de 20/07/2022 a 27/07/2022, conforme declaração de 
óbito de MARIA OLIMPIA RISALDE, a servidora abaixo relacionada: 
Matrícula                                                               Servidora 
2306-8                                                   Alessandra Risalde Dias 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/07/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1055/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
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Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Nomear, JOSSANE DE OLIVEIRA LOPES, no Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3, no 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de Saúde – Laboratório. 
ART. 2º - Fica concedido Adicional de Insalubridade de 25% sobre o vencimento base da servidora. 
ART. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
24/06/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1054/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCEDER GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART 1º Fica concedida a Gratificação Evento LC - 051 ao servidor abaixo relacionado, no percentual especificado sobre 
o vencimento básico, lotado no Gabinete da Prefeita: 

Símbolo Nome Matricula Gratificação 
GRATIFICAÇAO LC ANTONIO CARLOS MASSACOTE ERNEGA 3542-1 24% 

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

PREFEITA MUNICIPAL 
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1053/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE CONCEDER GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART 1º Fica concedida a Gratificação Evento FG – 174 ao servidor abaixo relacionado, no percentual especificado 
sobre o vencimento básico, lotado no Gabinete da Prefeita: 

Símbolo Nome Matricula Gratificação 
GRATIFICAÇAO FG JEFERSON VIEIRA CARDOSO 2105-1 22% 

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022.        
Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

PREFEITA MUNICIPAL 
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1052/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 
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R E S O L V E 
ART. 1 º - Exonerar, SALVADOR PAULO DA SILVA  - matrícula 3383-1,  do Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE 
ÁREA – ADI 3, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotado no Gabinete da Prefeita. 
ART. 2 º - Nomear, SALVADOR PAULO DA SILVA  - matrícula 3383-1, no Cargo em Comissão de ASSESSOR DE 
ÁREA – ADI 2, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o no Gabinete da Prefeita. 
ART. 3º - Fica concedida Adicional Noturno de 25% e Gratificação LC – Evento 051 no percentual de 100% sobre 
o vencimento base do servidor. 
ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
01/08/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE JARDIM 

PORTARIA N. º 1051/2022-DRH  - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em, 05 de agosto de 2022.         
A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do 
artigo 76 da Lei Orgânica do Município. 

R E S O L V E 
ART. 1º - Nomear, ÉLLEN MORAIS CORRÊA, no Cargo em Comissão de ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3, no Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-a na Secretaria Municipal de Educação – Escola Municipal Oswaldo 
Fernandes Monteiro. 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 
21/07/2022.        

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
PREFEITA MUNICIPAL 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE JARDIM 

PORTARIA Nº 1121/2022 - DRH Jardim-MS, 26 de agosto de 2022. 
“Dispõe sobre nomeação de Comissão Especial de Processo Seletivo e dá outras providências.” 
Dra. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER , Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da 
competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município, RESOLVE: 
Art. 1º – Constituir a Comissão Especial de Processo Seletivo para o Cargo de Engenheiro, com a atribuição de 
organizar, coordenar e realizar o Processo Seletivo 001/2022 da Secretaria Municipal de Finanças, com a finalidade de 
provimento de cargos vagos e reserva de vagas, em caráter temporário no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 
de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul. 
Art. 2.º - A Comissão ora constituída será composta dos seguintes membros: 
Keyzer de Albuquerque – Presidente; 
b) Elvis Roberto Martins Moreira - Membro; 
c) Rosangela da Silva Cacho Vicente - Membro; 
Art. 3.º - À Comissão de Processo Seletivo compete: 
I – Coordenar, organizar, acompanhar e fiscalizar a realização do Processo Seletivo Público; 
II – Elaborar em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município, o Edital e demais normas que regerão o processo 
seletivo; 
III – Dar ampla divulgação ao processo seletivo, especialmente com a publicação de seus instrumentos na imprensa 
oficial do Município; 
IV – Informar ao Executivo Municipal ocorrências que possam prejudicar a regular execução do processo seletivo; 
V – Realizar todo o trabalho técnico do processo de inscrição, classificação e chamada de candidatos no Processo 
Seletivo Simplificado, podendo delegar atribuições a outros servidores do Departamento de Recursos Humanos, e/ou 
outro, caso necessário, sob fundamentação. 
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 
Prefeita Municipal 

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JUTI

EXTRATO DE CONTRATO Nº079/2022 
Processo n°. 097/2022, Pregão Eletrônico nº. 004/2022. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BLESS BRASIL SERVIÇO 
E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMÁTICO, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JUTI/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE CONSTANTE 
NESTE TERMO DE REFERÊNCIA . Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: 06.02.10.302.0700.1019.346   
4.4.90.52.00 – Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde- Atenção Especializada. Valor total 
R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais). Data da assinatura: 26/08/2022. Assinam: GILSON MARCOS DA CRUZ – 
Prefeito Municipal, MAKIELI DA SILVA CUNHA, Secretaria Municipal de Saúde e SÉRGIO LUIZ DE SOUZA GANDINI, - 
Representante. 

Matéria enviada por Lais Barros de Souza 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº056/2020
Processo Administrativo nº100/2020. Tomada de Preço nº007/2020. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a 
empresa RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI - ME. OBJETO: alteração CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR do Contrato 
n°056/2020:  CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR: 5.2. Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$ 360.375,93 
(trezentos e sessenta mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos). 5.2.1. O valor do Contrato será 
acrescido em R$ 11.487,84 (vinte e cinco mil e oito reais e trinta centavos), correspondendo a serviços extracontratuais), 
totalizando o valor de R$371.863,77 (trezentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e sete 
centavos) do presente Contrato. Data da assinatura: 25/08/2022. Assinam: GILSON MARCOS DA CRUZ - Prefeito 
Municipal, MAKIELE DA SILVA CUNHA – Secretaria Municipal de Saúde e JOÃO PEREIRA FAGUNDES MARTINS - 
Representante. 

Matéria enviada por Lais Barros de Souza 

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N° 655/2022
“Dispõe sobre a doação de bens móveis inservíveis do Poder Legislativo de Juti/MS à entidades que 
especifica e dá outras providências.” 
O PREFEITO MUNICIAL DE JUTI - Estado de Mato Grosso do Sul, Gilson Marcos da Cruz, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo artigo 114, IV, da Lei Orgânica Municipal, assim como, pelas Constituições Federal e 
Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
Art. 1º . Fica o Poder Legislativo de Juti/MS autorizado a doar para a entidade sem fins lucrativos, os bens móveis 
declarados como inservíveis para utilização. abaixo relacionados: 
Art. 2º. Sera relacionado os bens conforme: 
I – XX (quantidade por extenso)  xxxx especificação do bem xxxxxxxxx, com número de patrimônio xxxxxxxxxxxxx; 
II – XX (nome da entidade)  constando CNPJ e endereço; 
Art. 2º. A efetivação da doação se dará pela assinatura de Termo de Doação assinado pelo presidente da Câmara e pelo 
representante legal da beneficiária. 
Paragrafo único _ Efetivada a doação, o Poder Legislativo de Juti/MS procederá com a baixa do patrimônio anotando 
referência à presente lei. 
Art. 3º. O beneficiário não poderá dispor dos bens móveis objeto da doação pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 
assinatura do Termo de Doação. 
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUTI, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS 22 DIAS DO MÊS DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

GILSON MARCOS DA CRUZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

Matéria enviada por Cliver de Freitas Rodrigues 

Câmara Municipal Juti
PORTARIA Nº 012/2022/CMJ JUTI – MS, em 25 de Agosto de 2022

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SEVIDORA CONTANTE NO ANEXO I, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
ELÍCIO ROCHA FILHO, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUTI, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS. 
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Conceder férias a servidora, constante no anexo I. 
Art. 2º - Autorizar o órgão competente da Câmara Municipal, converter 10(dez) dias das férias da servidora 
mencionado nesta portaria em abono pecuniário. 
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua afixação. 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

315 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 4 º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Gabinete da Presidência, em 25 de Agosto de 2022. 

Elício Rocha Filho 
Presidente 

Afixado no Átrio da Câmara Municipal de Juti – MS, em 03 de Fevereiro de 2022. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

ANEXO I 
PORTARIA Nº 012/2022 DE 25 DE AGOSTO DE 2022. 

NOME CARGO PERÍODO AQUISITIVO PERÍDO DE GOZO 
DIANA CRISTINA LOPES Serviços Gerais 03/08/2021 a 02/08/2022 26/08/2022 à 25/09/2022 

Elício Rocha Filho 
Presidente 

Afixado no Átrio da Câmara Municipal de Juti – MS, em 25 de Agosto de 2022. 
Matéria enviada por James Giorge Libert de Moraes 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

316 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LADÁRIO

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 5.774/PML, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

Altera o Decreto nº 5.725/PML de 15 de dezembro de 2021 para fixar o regime de pagamento por aporte escalonado 
para o PREVLADÁRIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO , Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, art. 60 da Lei Orgânica Município, de 5 de abril de 1990, e ainda com 
suporte no § 1º, art. 150  da Lei Complementar 67-A/2012; 
DECRETA: 
Art. 1º O Decreto 5.725/PML de 15 de dezembro de 2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º Atendendo o disposto no 150 § 1º da Lei Complementar nº 67-A/2012, para suprir o custo normal e custo 
especial do PREVLADÁRIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO, as alíquotas de contribuição 
foram homologadas conforme tabela abaixo: 

Ano Ente Ente Anual Ente Mensal Prefeitura Mensal Câmara Mensal 
Custeio Normal Aporte Financeiro Aporte Financeiro Aporte Financeiro Aporte Financeiro 

2022 16,37% 2.192.711,28 182.725,94 182.526,07 199,87 
2023 16,78% 2.215.425,44 184.618,79 184.416,85 201,94 
2024 16,78% 2.237.579,69 186.464,97 186.261,01 203,96 
2025 16,78% 2.282.313,32 190.192,78 189.984,74 208,04 
2026 16,78% 2.327.717,86 193.976,49 193.764,31 212,18 
2027 16,78% 2.373.802,27 197.816,86 197.600,48 216,38 
2028 16,78% 2.420.575,59 201.714,63 201.493,99 220,64 
2029 16,78% 2.468.046,99 205.670,58 205.445,62 224,97 
2030 16,78% 2.516.225,77 209.685,48 209.456,12 229,36 
2031 16,78% 2.565.121,32 213.760,11 213.526,29 233,82 
2032 16,78% 2.614.743,15 217.895,26 217.656,92 238,34 
2033 16,78% 2.665.100,91 222.091,74 221.848,81 242,93 
2034 16,78% 2.716.204,35 226.350,36 226.102,78 247,59 
2035 16,78% 2.768.063,35 230.671,95 230.419,63 252,31 
2036 16,78% 2.820.687,91 235.057,33 234.800,21 257,11 
2037 16,78% 2.874.088,16 239.507,35 239.245,37 261,98 
2038 16,78% 2.928.274,34 244.022,86 243.755,94 266,92 
2039 16,78% 2.983.256,83 248.604,74 248.332,81 271,93 
2040 16,78% 3.039.046,15 253.253,85 252.976,83 277,02 
2041 16,78% 3.095.652,93 257.971,08 257.688,90 282,18 
2042 16,78% 3.153.087,94 262.757,33 262.469,92 287,41 
2043 16,78% 3.211.362,08 267.613,51 267.320,78 292,72 
2044 16,78% 3.270.486,40 272.540,53 272.242,42 298,11 
2045 16,78% 3.330.472,07 277.539,34 277.235,76 303,58 
2046 16,78% 3.391.330,40 282.610,87 282.301,74 309,13 
2047 16,78% 3.453.072,85 287.756,07 287.441,32 314,75 
2048 16,78% 3.515.711,02 292.975,92 292.655,45 320,46 
2049 16,78% 3.579.256,65 298.271,39 297.945,13 326,26 
2050 16,78% 3.643.721,61 303.643,47 303.311,33 332,13 
2051 16,78% 3.709.117,95 309.093,16 308.755,07 338,09 
2052 16,78% 3.775.457,85 314.621,49 314.277,35 344,14 
2053 16,78% 3.842.753,63 320.229,47 319.879,19 350,27 
2054 16,78% 3.910.994,31 325.916,19 325.559,70 356,50 

§ 1º A incidência do Custeio Normal e Custeio Suplementar ou Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial 
dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário. 
§ 2º O valor constante no quadro acima, do Aporte Financeiro deve ser paga mensalmente. 
§ 3º No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 3,00% (três por cento).”. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 
Ladário-MS, 25 de agosto de 2022. 

IRANIL DE LIMA SOARES 
Prefeito Municipal 

RENATO PEDRAZA DA SILVA 
Advogado Geral do Município 

OAB/MS 14.987 
Portaria nº 698/2018 

RAISSA BASUALDO SOUZA MUSTAFA 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento 

Portaria nº 38/2020 
Matéria enviada por Divino da Costa Soares 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Processo n° 2833/2022 - Ata de Registro de Preços n° 008/2022 
Fica designado conforme termo nos autos, como fiscal da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, a 
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servidora: Elcilane Oliveira do Nascimento Sobrinho matrícula n° 13195, conforme Termo de Designação de 
Fiscal. 
Ao Fiscal da Ata/Contrato, ora designada, fica garantido pela administração às condições para o desempenho de função, 
com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e subsidiariamente Lei Federal n° 10.520/2002. 
Ladário/MS, 26 de agosto de 2022. 
Assina: RUBENS ROJAS GIMENES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Matéria enviada por Karina Fernandes dos Santos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA Nº 164/2022 – PROCESSO Nº 5315/2022 
RATIFICO a Dispensa de Licitação com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS (NACIONAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO, em 
favor da empresa: STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 12.706.257/0001-42 no valor de 
R$ 613,50 (seiscentos e treze reais e cinquenta centavos). Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO. 
Cumpra-se. 
Publique-se. 
Assina:  DAMIÃO NICOLAU GALDINO – Secretario Municipal De Governo/Chefe Do Gabinete. 

Matéria enviada por Karina Fernandes dos Santos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGUNA CARAPÃ

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 090/2019
PROCESSO N° 063/2020 
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a empresa DINÂMICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA ME. 
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as alterações da Cláusula Oitava – do valor,  Cláusula  nona 
– do prazo e vigência, Cláusula décima - da dotação referente ao Contrato n° 090/2019, tendo como objeto a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de internet via 
rádio e manutenção de circuito de acesso, dedicado à internet, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, destinados a diversas secretarias municipais, conforme 
condições constantes no Termo de Referência e Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.  
Com nova vigência de 12 (doze) meses e inclusão de nova dotação : 41.02.011.10.301.0009.2013.3.3.90.39.00.
99.0114 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos  do SUS proveniente do Governo Federal . 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 
e alterações posteriores correlatas e justificativas. 
VALOR : O valor para o período renovado corresponderá ao valor global de R$                                                     
49.675,20 (quarenta e nove mil , seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) correspondendo  ao 
valor   mensal de R$ 4.139,60 (quatro mil cento e trinta e nove e sessenta centavos) . 
PRAZO : 12  (doze ) meses. 
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 090/2019, no que não contrariar o termo 
aditivo. 
DATA ASSIANTURA : 18/07/2022. 
ASSINAM:  ADEMAR DALBOSCO prefeito Municipal, pela Contratante e ROSA GISELE ESPINDOLA DE SOUZA pela 
contratada. 

Matéria enviada por Jessica Sarat 

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 1940/2022
PROCESSO Nº. 127/2022 
DISPENSA Nº. 74/2022 
NOTA DE EMPENHO Nº. 1940/2022 
CONTRATANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA – G.A.P GESTÃO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL LTDA. 
OBJETO – AQUISIÇÃO DE PASTA UMECTANTE E CARRINHO DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ/MS. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 174 – 02.011-10.302.0009.2014-3.3.90.30.00.0.131 - F. Recursos: 
131 - S. Elemento: 21 - Desdob.: 311 (Material de Limpeza e Produção de Higienização). 
VALOR DO EMPENHO : R$ 3.437,50 (Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) 
DATA: 23/08/2022. 
PRAZO: 30 (trinta dias). 

Matéria enviada por AMANDA CAROLINA HARTMANN 

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 1941/2022
PROCESSO Nº. 127/2022 
DISPENSA Nº. 74/2022 
NOTA DE EMPENHO Nº. 1941/2022 
CONTRATANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA – G.A.P GESTÃO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL LTDA. 
OBJETO – AQUISIÇÃO DE PASTA UMECTANTE E CARRINHO DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE 
LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ/MS. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 . 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 29 – 02.011-10.302.0009.1031-4.4.90.52.00.0.102 - F. Recursos: 
102 - S. Elemento: 99 - Desdob.: 0 (Outros Materiais Permanentes). 
VALOR DO EMPENHO : R$ 3.656,24 (Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos). 
DATA: 23/08/2022. 
PRAZO: 30 (trinta dias). 

Matéria enviada por AMANDA CAROLINA HARTMANN 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS , por intermédio de sua Pregoeira, torna público o resultado do processo 
supra. 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, para 
atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Laguna Carapã/MS. 
EMPRESA CLASSIFICADA: PLANACON CONSTRUTORA LTDA, item 01, no valor total R$ 76.830,00 (setenta e seis 
mil, oitocentos e trinta reais). 
Adjudico o resultado supracitado. 
Laguna Carapã/MS, 25 de agosto de 2022. 
MARIA APARECIDA DE SOUZA CINTRA 
Pregoeira 

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 109/2022, referente à licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 023/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente - CBUQ, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Laguna Carapã/MS, HOMOLOGO 
o procedimento licitatório em favor da empresa PLANACON CONSTRUTORA LTDA, item 01, no valor total de R$ 
76.830,00 (setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais). F ica convocada a empresa acima citada para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação. 
Laguna Carapã – MS, 25 de agosto de 2022. 
Marino Pezzarico – Secretário Municipal de Infraestrutura - Ordenador de Despesas, conforme Decreto Municipal nº 
084/2022. 

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022

(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), INCLUSIVE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 
ALTERADA PELA LEI Nº 147/2014) . 
O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ – MS , por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público, 
que realizará licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o qual será 
regido, processado e julgado em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
13/2013, Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações e Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. 
OBJETO : Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender demanda da rede municipal de ensino através da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Laguna Carapã/MS. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 12 de setembro de 2022 
às 09:00 horas (horário local). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal, sito à Av. Erva Mate, nº 650, 
Bairro Centro, na Coordenadoria Geral de Licitações, Município de Laguna Carapã/MS. 
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site www.lagunacarapa.ms.gov.br, no link (portal 
transparência/licitações/aviso de licitações). 
Maiores Informações referentes ao certame, poderão ser obtidas junto a Coordenadoria Geral de Licitações, no 
horário de atendimento ao público, no endereço supracitado, ou através do telefone (67) 3438-1202 ou e-mail: 
licitacao@lagunacarapa.ms.gov.br 
Laguna Carapã/MS, 26 de agosto de 2022. 

LUIS EDUARDO TELES MATEUS 
Diretor do Departamento de Elaboração de Editais 

Matéria enviada por LUIS EDUARDO TELES MATEUS 

PORTARIA/GP/PMLC/ nº 417 DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
“Dispõe sobre concessão de Representação”. 

Ademar Dalbosco Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe 
confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município, 

http://www.lagunacarapa.ms.gov.br/
mailto:licitacao@lagunacarapa.ms.gov.br
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RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder Representação de 60% (sessenta por cento) à servidora TAÍSA GONÇALVES DOS SANTOS 
ocupante do cargo comissionado de Chefe da Divisão de Pesquisas, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2022. 

Registra-se e cumpra-se 
Laguna Carapã, 25 de agosto de 2022. 

Ademar Dalbosco 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Carol Mattoso da Silva 

PORTARIA/GP/PMLC/ nº 416 DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
“Dispõe de concessão de Licença Maternidade a funcionário e dá outras providências”. 

Ademar Dalbosco Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe 
confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder Licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à Servidora VANDERLEIA ROCHA, RG: 2225795 
SEJUSP/MS, CPF: 060.277.851-44 do cargo de Professora de Educação Indígena I, Lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com efeitos a partir de 24 de agosto de 2022. 

Registra-se e cumpra-se 
Laguna Carapã, 25 de agosto de 2022. 

Ademar Dalbosco 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Carol Mattoso da Silva 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NAVIRAÍ

Núcleo de Licitações e Contratos
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

081/2022
PROCESSONº  1 93 /2022  - PREGÃO ELETRÔNICONº 0 81 /2022 
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – 
Objeto:  REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE  CASCAVEL/PR , CONSTANTE NO  ITEM 001 , 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 291/2022 .  Empresa Vencedora : J. 
KUSS & CIA LTADA - ME , com os lotes 01, , totalizando o valor de R$ 278.215 ,00 ( duzentos e setenta e oito 
mil, duzentos e quinze reais. )  ADJUDICO  o resultado proferido ao Processo nº 1 93 /2022  referente ao Pregão 
Eletrônico  nº 0 81 /2022  – Sâmia Aparecida Nunes – Pregoeira Oficial/Portaria Nº 431/2022. HOMOLOGO  o 
resultado proferido ao PROCESSO nº 1 93 /2022  referente ao Pregão Eletrôniconº 0 81 /2022  – Sr. Josemar 
Tomazelli , Gerente de Saúde Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 091/2022. Naviraí – MS, 26 de agosto 
de 2022.. 

- 
AVISO DE CONVOCAÇÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022- PREGÃO PRESENCIAL 0 81 /2022 
A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através 
do Núcleo de Licitações e Contratos, que CONVOCA a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços nº 05 6 /2022 , gerad o  através do PROCESSO nº 1 93 /2022PREGÃO ELETRÔNICOnº 0 81 /2025. 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE  CASCAVEL/PR , CONSTANTE NO  ITEM 001 , 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 291/2022  . Empresa:   J. KUSS & 
CIA LTADA - ME CNPJ: 06.940.608/0001-82 . Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo 
de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados 
da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar a Ata de Registro de Preços nº 05 6 /2022 , nos 
termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob 
pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal 
ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto 
ao Núcleo de Pregão, situado à Avenida Weimar Gonçalves Torres, 862- Centro, para assinar o referido documento. 
Adriano Hilário Talarico Soletti , Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos. Naviraí – MS, 2 6 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli 

Núcleo de Licitações e Contratos
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETÔNICOL Nº 

080/2022
PROCESSONº  1 91 /2022  - PREGÃO ELETRÔNICONº 0 80 /2022 
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – 
Objeto:  REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CAMISETAS,  CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, PARA ATENDER AS CAMPANHAS DA GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO DE COMPRA 
N.º 075/202 2  .  Empresa Vencedora :  F C SOBRAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO - ME , co m os itens 0 0 1, 002, 0 
03, 0 04, 0 05, 0 06, totalizando o valor de R$ 82.174,44 ( oitenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta 
e quatro centavos) .  ADJUDICO  o resultado proferido ao Processo nº 1 91 /2022  referente ao Pregão Eletrôniconº 
0 80 /2022  – Sâmia Aparecida Nunes – Pregoeira Oficial/Portaria Nº 431/2022. HOMOLOGO  o resultado proferido 
ao PROCESSO nº 1 91 /2022  referente ao Pregão Eletrônico  nº 0 80 /2022  – Sr. Josemar Tomazelli , Gerente de 
Saúde Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 091/2022. Naviraí – MS, 26 de agosto de 2022.. 

- 
AVISO DE CONVOCAÇÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05 7 /2022- PREGÃO PRESENCIAL 0 80 

/2022 
A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através 
do Núcleo de Licitações e Contratos, que CONVOCA  a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços nº 05 7 /2022 , gerad o  através do PROCESSO nº 1 91 /2022  PREGÃO ELETRÔNICO  nº 0 80 /202 2 . 
OBJETO : REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CAMISETAS,  CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS CAMPANHAS DA GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO DE COMPRA 
N.º 075/202 2 . Empresa:  F C SOBRAL ARTIGOS DO VESTURARIO - ME CNPJ 15.148.472/0001-63 . Comunicamos 
que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual 
período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar 
a Ata de Registro de Preços nº 05 7 /2022 , nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 
8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme 
item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 
10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá 
comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Avenida Weimar Gonçalves 
Torres, 862- Centro, para assinar o referido documento. Adriano Hilário Talarico Soletti , Gerente do Núcleo de 
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Licitações e Contratos. Naviraí – MS, 2 6 de agosto de 2022. 
Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli 

Núcleo de Licitações e Contratos
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fica SUSPENSA 
a licitação abaixo relacionada por tempo indeterminado. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DA “CASA DO LEITE” POR MEIO DE CONVÊNIO N° 32.073/SEMAGRO. PEDIDO DE 
COMPRA N°322/2022 . 
Naviraí, 25  de agosto de 2022 . 

Matéria enviada por Jaqueline Maria Garcia Mascioli 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
Edital n° 24/GEMED/GAB, de 26 de agosto 2022

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul e a Comissão Especial responsável 
para a realização do Processo Seletivo Simplificado visando a contratação temporária de Psicólogo e Assistente 
Social , instituída pela Portaria n º 482 , de 9 de agost o de 2022, no uso de suas atribuições, tornam público s , os 
resultados dos recursos interpostos  me diante o Edital Preliminar nº 23 /GEMED/GAB, de 2 2  de agost o de 
2022. 
DOS RECURSOS: 

Nome completo do 
candidato Cargo Situação Pontuação Classificação 

Juçara de Oliveira Borges Assistente Social 

INDEFERIDO 

Justificativa: 

1. DA INSCRIÇÃO; item 1.2  do Edital nº 22 /GEMED/GAB, 
de 1 2  de agost o d e  2022 

22 26º 

Erika Ocampos Garcia Assistente Social 

INDEFERIDO 

Justificativa: 

1. DA INSCRIÇÃO; item 1.2  do Edital nº 22 /GEMED/GAB, 
de 1 2  de agost o d e  2022 

6 41º 

Naviraí, 2 6 de agost o de 2022 
TATIANE MARIA DA SILVA MORCH 

Gerente Municipal de Educação e Cultura 
Portaria nº 19/2021 

Matéria enviada por GILDA FERREIRA DOS SANTOS 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
Edital n° 25/GEMED/GAB, de 26 de agosto 2022

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul e a Comissão Especial responsável 
para a realização do Processo Seletivo Simplificado visando a contratação temporária de Psicólogo  e Assistente 
Social instituída pela Portaria Nº 482 , de 9 de agost o de 2022, no uso de suas atribuições, tornam públic a , a 
classificação final  das inscrições homologadas (após recursos) do Edital nº 22 /GEMED/GAB, de 1 2  de 
agost o de 2022 para o Processo Seletivo de Psicólogo e Assistente Social habilitados para desempenho das funções 
n a Rede Municipal de Educação e Cultura de Naviraí/MS. 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
C lassificação N ome Completo P ontuação 

1º Anália Moraes Santos 71 
2º Rosana Teodoro d a Silva 70 
3º Virginia d o Carmo Messias Cardoso 70 
4º Aline Cristina d os Santos 70 
5º Joyciele Vital Farias d a Silva 69 
6º Vilma Maria Rodrigues Diniz 65 
7º Geisa Yonara Barbosa Flores 65 
8º Alexandra Novais Fonseca 63 
9º Danieli Ester d e Lima Rezende Almeida 62 

10º Sílvia Gomes Tenório 61 
11º Alexandra  Gomes Bertachini 59 
12º Ercilia Soares 52 
13º Rosilene Aparecida Reginato Guerreiro 45 
14º Susana Conceicao Silva 44 
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15º Catiane Constâncio d o Nascimento 42 
16º João Paulo Montania Barbosa 39 
17º Luciane Ramires d os Santos 34 
18º Tatiane d os Santos Martins 29 
19º Gelabete Schuch 29 
20º Raqueline Weis Siqueira 28 
21º Cristiane Vieira d a Silva 28 
22º Hellen Alves Pereira 28 
23º Maria Jose Borges d os Santos 25 
24º Andreia Vieira d o Amaral 25 
25º Tamires Carolina Ozais 24 
26º Juçara d e Oliveira Borges 22 
27º Tatiane Colares d e Sousa 22 
28º Claudia Gomes d a Silva Pereira 21 
29º Jaqueline Guaita d os Santos 20 
30º Neuza Maria Barbosa Bertelli 19 
31º Silvana Maria Dias d e Oliveira 18 
32º Alexandre Peovao d e Oliveira 16 
33º Sirlei Leviski Medeiros 15 
34º Janete Aparecida Felix d e Souza 15 
35º Rafael Bergson Oliveira Lima 15 
36º Cleia Lima d e Oliveira Santin 12 
37º Monica Gobi Zanella 10 
38º Crislane Silva Caldas 10 
39º Franciely d e Lima Barbosa 10 
40º Raphaela d e Oliveira Ribeiro 10 
41º Erika Ocampos Garcia 6 
42º Aline Rivarola Araujo 5 
43º Graciele Costa d e Souza 5 
44º Ana Cláudia Francisco d a Silva 5 
45º Kassia Conceição Ribeiro 5 
46º Marilene Maria Coito 3 
47º Cristina Cândida d a Silva 0 
48º Sandra Ribeiro Rosa Rocha 0 
49º Katia Cristina Nogueira 0 
50º Silvania Queiroz 0 
51º Priscila  Yassue Zaha 0 
52º Edvania Candido Medeiros Porato 0 
53º Lucilene Aparecida d a Silva 0 
54º Cledi Bairros Flores d os Passos 0 
55º Geziele Pereira Subtil 0 
56º Ellen Cristina Cauz Barbosa 0 
57º Ana Paula Miranda d e Souza 0 
58º Ariane Paola d os Santos Duque 0 
59º Taís Barrios d e Oliveira 0 

Cargo: PSICÓLOGO 
C lassificação N ome Completo Pontuação 

1º Diana Francisco d os Santos 70 
2º Leonardo Torroni d a Silva 65 
3º Alessandro Santos Costa 60 
4º Queenslandia Fernandes Cassimiro 57 
5º Alessandra Fonseca d e Lima 46 
6º Tais d e Oliveira Vargas 44 
7º Franciele Gomes d e Almeida 43 
8º Djhonatan Lucas Magalhaes Soares 43 
9º Camille Florence Melo Ferreira 34 

10º Mariane Marques Barbosa 22 
11º Jacqueline d a Silva Miranda 19 
12º Emily Maiara Molas Rodrigues 17 
13º Aline Fernanda Vieira Alves 15 
14º Caroline Aparecida Nunes 15 
15º Franciele Carvalho d e Oliveira 15 
16º Larissa Dalzotto Lima 15 
17º Andriely Priscila Cardoso 14 
18º Endy Willians d e Assis Gomes 13 
19º Andrew Moresco 12 
20º Andreza Moreno Ruyz Trassi 10 
21º Matilde Alves d os Santos 10 
22º Joice Chimenes Brito 10 
23º Rosberg Santos Trindade 10 
24º Renato Sabino Guimarães 10 
25º Thalia Aline Gomes d os Santos Guimarães 10 
26º Daniela d os Santos Sales 10 
27º Ana Luiza Longo Dutra 10 
28º Elizangela Rodrigues 5 
29º Julia Freire Bruno Neves 5 
30º Rhenatiane G. R. d e Souza 5 
31º Edimara Soares d a Silva 5 
32º Viviane Oliveira Braga 5 
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33º Patricia Lopes d a Silva 5 
34º Bianca Freitas d a Silva 5 
35º Giovana Simas d a Silva 2 
36º Luciane d a Costa Canfild 0 
37º Elton Mauricio Soares d e Oliveira 0 
38º Aline Patricia Carlos Macente 0 
39º Emanuelle Lima Javeta 0 
40º Juliane Nascimento Silva 0 
41º Marcela Mota Grattão 0 
42º Verônica Ayumi Oshiro 0 
43º Fabiana Maria Alves d e Oliveira 0 
44º Eolanda Caobianco Dalgallo 0 
45º Leticia d a Silva Pereira 0 
46º Lucilaine Bueno Macedo Costa 0 
47º Ana Laura Aguiar Antonio 0 
48º Joel Ibarra Dutra 0 

Naviraí, 26 de agosto de 2022 
Tatiane Maria da Silva Morch 

Gerente Municipal de Educação e Cultura 
Portaria nº 19/2021 

Matéria enviada por GILDA FERREIRA DOS SANTOS 

GERÊNCIA DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 04/2021 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 13/2021 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS

1. O GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição 
Federal , considerando as condições previstas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO 
o EDITAL DE CONVOCAÇÃO   DOS CANDIDATOS, constantes no anexo I ,  referente ao cargo de Farmacêutico , 
do  Processo Seletivo Simplificado n° 0 4/2021 da Gerência Municipal de Saúde. 

O candidato terá entre os dias 29 e 30 de Agosto de 2022 para comparecer na Gerência Municipal de Saúde, das 
07:00 às 10:30, das 13:00 às 16:30 horas, munido das cópias e dos originais dos documentos descritos abaixo: 
RG; 
CPF; 
Carteira de trabalho e número do PIS/PASEP/NIT 
Certidão de Casamento ou nascimento; 
Certidão de Nascimento dos filhos se menores; 
Título de Eleitor; 
Certidão Negativa Criminal - site da SEJUSP; 
Atestado Admissional; 
Comprovante de Residência; 
Diploma ou certificado de conclusão de  Curso ou histórico escolar; 
Conta no banco Itaú de Naviraí-MS; 
Registro no Conselho da  Classe válido e ativo. 
Edital estará disponível no endereço eletrônico www.diario oficialms .com.br/assomasul e divulgado no site da 
Prefeitura Municipal de Saúde de Naviraí-MS: www.navirai.ms.gov.br . 

4 . Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. 
Naviraí-MS, 26 de Agosto de 2022. 
JOSEMAR TOMAZELLI 
GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANEXO I 
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

FARMACÊUTICO : 

CLASSIFI- CAÇÃO NOME COMPLETO TITULO EXPERIÊNCIA TOTAL DATA NASC. 
8 Natieli Cristina Barbosa dos Santos 50 22 72 06/05/1996 

Matéria enviada por CLÉIA LIMA DE OLIVEIRA SANTIN 
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PREFEITURA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022

PROCESSO Nº 186 /2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079 /2022 

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE FILMES PARA MAMOGRAFIA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRAS N° 052/2022. Empresa Vencedora : OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , com o lote 001 , totalizando o valor de R$ 39.300,00 ( trinta e nove 
mil e trezentos reais ) . Os interessados em ter acesso à Ata de Registro de Preços n° 051 /2022 , em sua íntegra, 
deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da 
data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão, 
das 0 8 :00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00. Naviraí – MS, 26 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA 

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA N°179/2022

Altera o percentual de gratificação da servidora que menciona, e dá outras providências. 
EDERSON DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais... 
                                                         RESOLVE: 
I- Alterar o percentual de gratificação da servidora ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR, lotado nesta Casa de Leis no cargo 
efetivo de Telefonista, concedido através da Portaria nº 024 de 14 de fevereiro de 2022, de 75% (setenta e cinco por 
cento) para 100% (cem por cento), a contar do dia primeiro de setembro de 2022. 
II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo, 
revogando-se todos os dispositivos em contrário. 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês 
de  agosto de 2022. 

EDERSON DUTRA 
Presidente. 

Matéria enviada por Cristina Cantelli de Carli Ribeiro 

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA N°177/2022

Concede férias ao servidor que menciona, e dá outras providências. 
EDERSON DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais... 
RESOLVE : 
I- Conceder férias ao servidor JAIR ALVES DE SOUZA, lotado no cargo em comissão de Assessor Parlamentar II nesta 
Casa de Leis, no período de 29 de agosto a 27 de setembro do corrente ano, totalizando trinta dias, referente ao período 
aquisitivo de 2021/2022. 
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei 
Orgânica do Município. 
III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo. 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês de 
agosto de 2022. 

EDERSON DUTRA 
Presidente. 

Matéria enviada por Cristina Cantelli de Carli Ribeiro 

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA N°178/2022

Concede férias a servidora que menciona, e dá outras providências. 
EDERSON DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais... 
RESOLVE : 
I- Conceder férias a servidora SUELLEN CORIN MATOS, lotada no cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, no 
período de 26 de setembro a 10 de outubro do corrente ano, e de 05 a 09 de janeiro de 2023,  totalizando vinte dias, 
referente ao período aquisitivo de 2021/2022. 
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei 
Orgânica do Município. 

http://www.navirai.ms.gov.br/
http://www.navirai.ms.gov.br/
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III- Autoriza ainda o pagamento de ¹/3 (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º 
do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal. 
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo. 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês de 
agosto de 2022. 

EDERSON DUTRA 
Presidente. 

Matéria enviada por Cristina Cantelli de Carli Ribeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 068/2022.

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93 , e suas 
alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade 
com a justificativa constante no:                
PROCESSO: 257/2022- DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.068/2022 . 
 
O BJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 
ARTROPLASTIA REVERSA DE OMBRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA 
JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS, AUTOS Nº 0801875-
06.2022.8.12.0029. PEDIDOS DE SERVIÇOS Nº 93/2022 E Nº 318/2022”. 
EMPRESA VENCEDORA: HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A , inscrita no CNP J : 23.876.304/0001-
12 , com o s  ITE NS: 001 , 002, 003 e 004. 
VALOR TOTAL: R$ 62.154,80 ( sessenta e dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos ). 
RECURSO S  ORÇAMENTÁRIO S: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO : 10.01 10.1222 0511 2.001 - 
3.3.90.32.00.00.00   (R  5223 ) . 
DATA DA RATIFICAÇÃO: 26  de Agosto  de 2022. 
JOSEMAR TOMAZELLI - Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas , Conforme Decreto nº 0 91 /2022 . 

Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.069/2022.

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93 , e suas 
alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade 
com a justificativa constante no:                
PROCESSO: 258/2022- DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.069/2022 . 
 
O BJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE NAVIRAÍ/MS, AUTOS Nº 0802548-96.2022.8.12.0029. PEDIDO Nº 384/2022 E Nº 118/2022”. 
EMPRESA VENCEDORA: HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGA S/A , inscrita no CNP J : 23.876.304/0001-
12 , com o s  ITE NS: 001 , 002, 003 e 004. 
VALOR TOTAL: R$ 46.792,00 ( quarenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais ). 
RECURSO S  ORÇAMENTÁRIO S: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO : 10.01 10.1222 0511 2.001 - 
3.3.90.32.00.00.00   (R  5223 ) . 
DATA DA RATIFICAÇÃO: 26  de Agosto  de 2022. 
JOSEMAR TOMAZELLI - Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas , Conforme Decreto nº 0 91 /2022 . 

Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 56, de 26 de agosto de 2022

Dispõe sobre Remoção e Lotação da s professora s  de 
Educação Infantil , e dá outras providências. 

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento no inciso III, do art. 45 e § 1º do art. 39 da Lei Complementar Nº 110, de 15 de dezembro de 2011 e; 
Considerando a inexistência  de processo de remoção vigente; 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover  a ex-offício, na forma de regulamento, a  servidora  Lays Luana de Aquino , ocupante do cargo de 
provimento efetivo de professora de  educação infantil ,  com data de exercício no cargo em 19/2/2010, 20 horas 
, matrícula n º 1947-0 ,  pertencente ao quadro permanente da Prefeitura Municipal ,  16 ( dezesseis )  horas-aulas , 
d o período matutino do CIEI Profª Zenaide Nunes dos Santos  para o período matutino no  CIEI Sonho de 
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Criança na data  de  29 de agosto de 2022 . 
Art. 2º Lotar a servidora Lays Luana de Aquino ,  ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de 
educação infantil ,  com data de exercício no cargo em 19/2/2010, pertencente ao quadro permanente da Prefeitura 
Municipal, 20 horas , matrícula n º 1947-0 , 16 ( dezesseis ) horas-aulas no período matutino no CIEI  Sonho de 
Criança ,  regente II nas turmas dos maternais I “C”  e II “A” em vaga pura  decorrente de remoção na data d e  29 
de agosto de 2022 . 
Art. 3 º Remover  a ex-offício, na forma de regulamento, a  servidora  Luciene Toffoli de Oliveira , ocupante do 
cargo de provimento efetivo de professora de  educação infantil ,  com data de exercício no cargo em 1/8/2015, 20 
horas , matrícula n º 7797-6 ,  pertencente ao quadro permanente da Prefeitura Municipal ,  16 ( dezesseis )  horas-
aulas , d o período matutino do CIEI Sonho de Criança  para o período matutino no  CIEI  Profª Zenaide Nunes 
dos Santos na data de  29 de agosto de 2022 . 
Art. 4 º Lotar a servidora Luciene Toffoli de Oliveira ,  ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de 
educação infantil ,  com data de exercício no cargo em 1/8/2015, pertencente ao quadro permanente da Prefeitura 
Municipal, 20 horas , matrícula n º 7797-6 , 16 ( dezesseis ) horas-aulas no período matutino no CIEI  Profª Zenaide 
Nunes dos Santos ,  regente I na turma do jardim II “B” em vaga pura  decorrente de remoção na data d e 29 de 
agosto de 2022 . 
Art. 5 º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Naviraí, 26 de agosto de 2022. 
TATIANE MARIA DA SILVA MORCH 

Gerente Municipal de Educação e Cultura 
Portaria Nº 19/2021 

Matéria enviada por GILDA FERREIRA DOS SANTOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
NIOAQUE
EXTRATOS

EXTRATO 

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2022 
LOCAL: Centro Educacional Infantil Rita Lopes de Andréa 

Nº do Contrato Data do Contrato NOME Função 
102/SEDUC/2022 17/02/2022 Ana Grazieli Romero Franco Atendente de Creche 

Rescisão de Contrato de Trabalho nº 102/SEDUC/2022, em 19 de agosto de 2022. Previsto no Parágrafo Único da Cláusula Sexta do Contrato de 
Trabalho por Prazo Determinado, firmado em 17 de fevereiro de 2022. 

Emerson Augusto Nahabedian Ramos 

Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº 072/GAB/2021 

EXTRATO 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2022 
LOCAL: Centro Educacional Infantil Rita Lopes de Andrea 
FUNÇÃO: Professor 

Nº do Contrato Data do Contrato NOME 
Classe 

Nível 

Carga 

Horária 
329/SEDUC/2022 22/08/2022 Ana Grazieli Romero Franco AII 40 

PRAZO DA CONTRATAÇÃO : Período de 22 de agosto de 2022, com término em 16 de dezembro de 2022. 

DOTAÇÃO DA DESPESA : Projeto Ativo 2069, Código Reduzido 46, Fonte 118, referente Educação Infantil-Creche. 

PREÇO DA CONTRATAÇÃO : R$ 3.854,34 (Três mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), concedendo-lhe 5% de regência e 
acrescidos de 13º salário e férias proporcionais ao número de aulas contratadas. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO : Situação Excepcional que justifica a solicitação considerando a abertura de nova turma de Berçário I “B” Integral, 
Educação Infantil, Creche. 

Emerson Augusto Nahabedian Ramos 

Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº 072/GAB/2021 

EXTRATO 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2022 
LOCAL: Escola Municipal Dr. José Garcia Netto 

Nº CONTRATO Data do Contrato NOME FUNÇÃO 
335/SEDUC/2022 25/08/2022 Audinéia Gregório de Souza Zeladora 

PRAZO DA CONTRATAÇÃO: Período de 25 de agosto de 2022, com término em 16 de dezembro de 2022. 

DOTAÇÃO DA DESPESA: Projeto Ativo 2064, Código Reduzido 6, Fonte 119, e /ou Projeto Ativo 2013, Código Reduzido 91, Fonte 101, referente a Ensino 
Fundamental. 

PREÇO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), acrescidos de 13º salário e férias proporcionais. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO : Situação Excepcional que justifica a solicitação em substituição a Zeladora Contratada Virlene Nunes, que está 
afastada por Atestado Médico, para tratamento de saúde-Gestante. 

Emerson Augusto Nahabedian Ramos 

Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº 072/GAB/2021 

EXTRATO 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2022 
LOCAL: Centro Educacional Infantil Rita Lopes de Andréa 

Nº do Contrato Data do Contrato NOME FUNÇÃO 
336/SEDUC/2022 25/08/2022 Livia de Moraes Lourenço Atendente de Creche 

PRAZO DA CONTRATAÇÃO : Período de 25 de agosto de 2022, com término em 16 de dezembro de 2022. 

DOTAÇÃO DA DESPESA : Projeto Ativo 2022, Código Reduzido 161, Fonte 101 e/ou Projeto Ativo 2070, Código Reduzido 51, Fonte 119, referentes a 
Educação Infantil CRECHE. 

PREÇO DA CONTRATAÇÃO : R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), acrescido de 13º salário e férias proporcionais aos dias contratados. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Situação Excepcional que justifica a solicitação considerando a substituição da Atendente de creche contratada Ana 
Grazieli Romero Franco que mudou de função. 

Emerson Augusto Nahabedian Ramos 

Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº 072/GAB/2021 

Emerson Augusto Nahabedian Ramos 
Secretário Municipal de Educação 

Portaria nº 072/GAB/2021 
Matéria enviada por ELIANA FELIZARDO DA COSTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PARANAÍBA
Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações contidas no 
parágrafo único inciso I do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000 de 04 
de maio de 2.000). 
CONVOCAM: 
A população em geral, para participar de Audiência Publica a ser realizada no Paço Municipal de Paranaíba, sala do 
pregão, às 13:30 hs do dia 29 de Agosto de 2022, para a demonstração LOA – Lei Orçamentária Anual 2023. 

Paranaíba/MS, 26 de Agosto de 2022. 
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Lívia Nunes de Queiroz 

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA N.º 1128, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em 
exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, o contido no § 4º do Artigo 203 da Lei 
Orgânica do Município. 
R E S O L V E: 
Art. 1º AUTORIZAR ao CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TIMPURIM o uso de parte da Av. 
Augusto Correa da Costa (para balizar carreta) e parte da Rua Afábio Lopes Cançado Sobrinho (para balizar Carros), 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, e desde que paga as taxas devidas , e seja respeitado o seguinte: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5425/2022 
o trânsito não poderá ser totalmente interrompido, mesmo assim deverá ser visível e farta sinalização; 
deverá ser livre o trânsito de pedestres; 
a colocação de quiosques, toldos e outros deverão obedecer aos comandos do artigo 35 e seguintes da citada lei 
complementar; e 
o som produzido no evento não ultrapasse aos limites de 50db, no período diurno e 40db no período noturno. 
Art. 2 º Esta autorização é a título precário podendo ser revogada de acordo com os interesses da Administração. 
Art. 3º O autorizado(a) fica responsável por eventuais danos ocorridos no Bem Público em razão do uso, bem como 
obrigado(a) a devolvê-lo no estado em que o encontrou, e realizar a limpeza no local. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de agosto de 2022. 
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 16 dias do mês de agosto de 2022. 

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE 
Prefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra. 
Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli 

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA N.º 1129, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em 
exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, o contido no § 4º do Artigo 203 da Lei 
Orgânica do Município. 
R E S O L V E: 
Art. 1º AUTORIZAR ao senhor JOSÉ EURIPEDES DE OLIVEIRA ME o uso de parte da rua Capitão Altino Lopes (frente 
à praça da E. E. Wladislau Garcia Gomes), para balizar motos, e parte da Rua Afábio Lopes Cançado Sobrinho (próximo 
ao Clube do Frigorífico), para balizar carros, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, e desde que paga as taxas 
devidas , e seja respeitado o seguinte: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5426/2022 
o trânsito não poderá ser totalmente interrompido, mesmo assim deverá ser visível e farta sinalização; 
deverá ser livre o trânsito de pedestres; 
a colocação de quiosques, toldos e outros deverão obedecer aos comandos do artigo 35 e seguintes da citada lei 
complementar; e 
o som produzido no evento não ultrapasse aos limites de 50db, no período diurno e 40db no período noturno. 
Art. 2 º Esta autorização é a título precário podendo ser revogada de acordo com os interesses da Administração. 
Art. 3º O autorizado(a) fica responsável por eventuais danos ocorridos no Bem Público em razão do uso, bem como 
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obrigado(a) a devolvê-lo no estado em que o encontrou, e realizar a limpeza no local. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de agosto de 2022. 
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 16 dias do mês de agosto de 2022. 

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE 
Prefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra. 
Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli 

Câmara Municipal de Paranaíba
PORTARIA 0106, 25 DE AGOSTO DE 2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS EDMAR PIRES DA SILVA JUNIOR, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto n a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, 
RESOLVE: 
         Art. 1º Nomear os servidores abaixo para constituir o Grupo de Trabalho para a implementação da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021: 

Servidor Matrícula Setor 
Titular/ 

suplente 
LILIAN APARECIDA DE SOUZA 61-1 Controladoria Titular 
STHEFANE FRANCO ROSA DO NASCIMENTO 71-1 Secretaria Legislativa Titular 
MAÍZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES 64-1 Licitações Titular 
LUCÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES 62-1 Licitações Suplente 
    
    

Art. 2º O grupo de trabalho será coordenado pelo a servidor a STHEFANE FRANCO ROSA DO NASCIMENTO. 
Art. 3º. Constituem competências do Grupo de Trabalho: 
I – Participarem dos seminários disponibilizados pela consultoria para esclarecimentos dos dispositivos a serem 
regulamentados; 
II- Analisar e debater com as autoridades competentes as minutas sugestivas dos regulamentos encaminhadas pela 
consultoria; 
III – Caso seja necessário, solicitar à consultoria, esclarecimentos para que o grupo realize ajustes nos regulamentos a 
fim de adequar à realidade local; 
IV - Encaminhamento ao Prefeito Municipal das minutas dos regulamentos necessários à integral aplicação da LEI para 
edição. 
V – Divulgação no âmbito do órgão dos regulamentos aprovados e editados. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Paranaíba-MS, 26 de agosto de 2022. 
Edmar Pires da Silva Junior 

Presidente 
Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra. 

Sandra Regina Alves Tiago da Silva 
Diretora Administrativa 

Matéria enviada por Sthefane Franco Rosa do Nascimento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PEDRO GOMES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

AUTORIZO a abertura de processo seletivo simplificado, para seleção de profissionais para os cargos de Assistente 
Social e Motorista para desempenhar função na área da saúde, de conformidade com as disposições do art. 77, §1º, 
inciso III, da Lei Complementar № 858/2005. 

Pedro Gomes-MS, 15 de julho de 2022. 
William Luiz Fontoura 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por HENRIQUE FIDEL DE OLIVEIRA FERREIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 005/2022/SMS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA 
ATUAREM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
O MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e nos incisos I e III, do §1º, do artigo 
77, da Lei Municipal № 858/2005, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará processo seletivo 
simplificado para contratação temporária de profissionais, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos 
termos e condições deste Edital. 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
O presente processo seletivo simplificado será regido por este Edital, que terá validade de 1 (um) ano, prorrogáveis 
por igual período, e a sua realização está sob a responsabilidade da Comissão Organizadora dos Processos Seletivos 
Simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 019/2022. 
O Processo Seletivo Simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos, realizada em etapa única e não haverá 
pagamento de taxa de inscrição. 

A contratação dar-se-á mediante Termo de Contrato, assinado entre as partes (contratante e contratado), a critério 
da administração pública municipal, sendo observadas as necessidades excepcionais e temporárias da Secretaria 
Municipal de Saúde. O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.pedrogomes.
ms.gov.br . 
É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados 
e outras informações pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados no Diário Oficial do Município e 
no site www.pedrogomes.ms.gov.br 

DAS INSCRIÇÕES 
O candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, 
partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo, das quais, não poderá alegar desconhecimento 
em nenhuma hipótese. A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital. 
O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, conforme o Anexo I, do presente Edital, e anexar cópia dos 
documentos abaixo. 
Carteira de Identidade; 

CPF ou comprovante de inscrição impresso a partir da página da Receita Federal, pelo   seguinte  link: https://receita.
economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-
no-cpf ; 

Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (emitida no site do Tribunal Regional Eleitoral de MS); 
Certificado de reservista (para o sexo masculino); 
Comprovante de Residência; 
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos; 
Documentos de comprovação dos Requisitos Básicos para o cargo pleiteado; 
Cédula de Identidade do Conselho Regional Profissional e quitação anual com o respectivo Conselho, para o cargo de 
Assistente Social; 
exame toxicológico válido para o cargo de motorista; 
Os documentos descritos no item 2.2, deverão ser entregues, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pedro 
Gomes – Departamento de Recursos Humanos, em envelope aberto para contagem do total de folhas que estão 
sendo entregues, contendo na parte externa as seguintes informações: 
“À   Comissão  Organizadora   do   Processo  Seletivo     Simplificado – Edital № 005/2022/SMS” 
Nome:.......... 
Endereço:......... 
Telefone:............ 

http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/comprovante-de-inscricao-no-cpf
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O candidato deverá entregar o envelope contendo a documentação descrita no item 2.2, na sede da Prefeitura 
Municipal de Pedro Gomes, localizada na Rua Minas Gerais nº 392, Centro, do dia 29 de agosto a 02 de setembro 
de 2022, das 8h00min às 12h30min, no setor de “Protocolo” – Setor de Recursos Humanos. 
O candidato somente será considerado efetivamente inscrito no presente Processo Seletivo após ter cumprido com 
todas as instruções descritas no item 2. 
Sendo constatada a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue, será cancelada a inscrição por 
ventura efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda, seu autor, por falsidade, na forma 
da Lei. 
A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. 
A Administração não se responsabiliza por inscrição não recebida por qualquer motivo de ordem técnica. 
Das inscrições para candidatos com deficiência: 
Candidatos com deficiência, amparados pelo inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, poderão participar da 
Seleção Pública Simplificada, sob sua inteira responsabilidade, nos termos da referida legislação, desde que venham 
a anexar, no formulário de inscrição laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) expedido por médico 
especialista, indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondentes 
da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente. 
O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições às vagas de ampla 
concorrência, e ainda às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
Será reservado percentual de 5% (cinco por cento) das carências surgidas aos portadores de deficiência física, ficando 
a contratação vinculada à ordem de classificação dos deficientes físicos, à capacidade de exercício da função. 
No ato da inscrição, o candidato fica ciente que a aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura a sua 
admissão, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem de classificação, de acordo 
com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
No ato da inscrição, fica o candidato ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no artigo 299 do Código 
Penal Brasileiro, sujeitando-o às penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); Passaportes; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, 
por Lei Federal, valham como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH (somente o modelo novo, que contém foto). 
DO PROCESSO SELETIVO 
O Processo Seletivo Simplificado constará das seguintes etapas: Etapa I – Inscrição, de caráter eliminatório, 
conforme discriminação dos itens 2.2 e 2.3, e Etapa II - Avaliação Curricular de Títulos, de caráter 
eliminatório e classificatório. 
Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
Os candidatos que não atingirem a pontuação mínima serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado. 
Só serão aceitos, certificados e diplomas emitidos por instituição reconhecida pela autoridade pública competente. 
Os comprovantes de cursos realizados fora do Brasil devem ser traduzidos e reconhecidos pela autoridade pública 
competente. 
DA CLASSIFICAÇÃO 
A classificação dos candidatos, que atenderem aos requisitos básicos para exercerem as funções, dar-se-á em ordem 
decrescente, com base no somatório dos pontos obtidos na Avaliação Curricular. 
O Processo Seletivo tem caráter eliminatório e classificatório. 
Em caso de empate, o critério de desempate obedecerá à seguinte ordem: 
maior pontuação por títulos; 
com maior pontuação em tempo de serviço; 
tiver maior idade; 
ocorrendo, nesse caso o empate de idade em função da data de nascimento, serão analisadas as certidões de 
nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate em hora, minuto e segundos; 
Os resultados serão publicados no Diário Oficial do Município e no site www.pedrogomes.ms.gov.br . 
DOS RECURSOS 
Serão admitidos Recursos: 
por indeferimento da inscrição; 
contra a classificação no Processo Seletivo Simplificado, indicada no resultado final. 
O candidato que desejar interpor recurso terá o prazo de até 24h (vinte e quatro horas), contados a partir do 
dia subsequente ao da divulgação do resultado, conforme modelo do Anexo V, devendo ser dirigido à Comissão 
Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, e ser protocolado na sede da Prefeitura, no setor de 
“Protocolo”. 
Na interposição de recurso o candidato deve certificar-se de que o mesmo tenha sido efetuado mediante a geração de 
um número de protocolo, sendo este o único documento que confirma que o recurso foi interposto. 
A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante publicação realizada no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br . 
Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, bem como recursos via postal. 

http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
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http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/


Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

333 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido neste Edital, não serão conhecidos. 
Cada candidato só poderá interpor um recurso. 
DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
Após a apreciação dos recursos interpostos, relativo ao item 5, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 
será homologado pela Secretária Municipal de Saúde, publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço 
eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br . 
A Secretaria Municipal de Saúde colocará à disposição dos candidatos, para consulta, no endereço eletrônico www.
pedrogomes.ms.gov.br , a listagem contendo o resultado final do Processo Seletivo Simplificado com a pontuação de 
todos os candidatos. 
DA CONTRATAÇÃO 
O regime contratual será o Regime Jurídico Administrativo do Município de Pedro Gomes – MS. 
A descrição sintética das atribuições específicas do cargo consta no Anexo II deste Edital. 
O candidato classificado e convocado para assinar contrato deverá apresentar os documentos listados no Anexo VI 
e VIII para o Cargo de Assistente Social e anexo VII e VIII para o cargo de Motorista, junto ao Setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura de Pedro Gomes e em hipótese alguma serão aceitas cópias de documentos que não 
sejam acompanhadas dos originais para conferência do setor. 
Além disso o candidato convocado deverá atender aos seguintes requisitos: 
ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
ter idade mínima de dezoito anos. 
Os candidatos convocados para a contratação, atendidas as exigências dos itens 7.3 e 7.4, terão cinco dias úteis para 
assinar o contrato, prorrogável uma vez, a pedido. 
DOS IMPEDIMENTOS 
Não pode ser contratado pelo presente processo seletivo, o candidato: 
contratado anteriormente pela Administração Pública Municipal, de forma ininterrupta nos últimos dois anos, salvo se 
não houver outro candidato habilitado no processo seletivo. 
contratado anteriormente pela Administração Pública Municipal e com vínculo rescindido por justa causa. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O candidato é responsável por manter atualizado seus dados pessoais e o endereço residencial. 
Não serão passadas informações referentes ao Processo Seletivo por meio de telefone, fax ou e-mail. Todas as 
informações referentes ao Processo Seletivo estão contidas no presente Edital e seus anexos. 
Durante o período de recebimento de inscrições, não serão realizadas avaliações prévias de documentos ou 
solucionadas dúvidas quanto à adequação dos mesmos às exigências estabelecidas neste Edital, de modo que, para 
realizar a entrega, o candidato deverá conhecer e cientificar-se de todas as normas e condições estabelecidas neste 
Edital. 
A aprovação e, a classificação final na seleção a que se refere este Edital não asseguram aos candidatos a 
contratação, mas tão somente a expectativa de ser contratado, obedecendo a rigorosa ordem de classificação, a 
existência de carência temporária, o interesse e a conveniência administrativa. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município. 

Pedro Gomes - MS, 15 de julho de 2022. 
Sandra Teresa Bedin Garcia 

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
Decreto “P” nº 04/20017 

ANEXO I DO EDITAL № 005/2022/SMS 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFIFICAÇÃO/ INSCRIÇÃO Nº:           /2022 
CARGO DE CADASTRO: 
NOME  
RG  
CPF  

FILIAÇÃO MAE: 
PAI: 

  
ENDEREÇO  
TELEFONE  
NACIONALIDADE  
DATA DE NASCIMENTO  
ESTADO CIVIL  

ESCOLARIDADE 

GRADUAÇÃO UNIDADE DE ENSINO: 
ANO DE CONCLUSÃO: 

ESPECIALIZAÇÃO/ PÓS- GRADUAÇÃO UNIDADE DE ENSINO: 
ANO DE CONCLUSÃO: 

MESTRADO 
ESPECIFICAÇÃO: 
UNIDADE DE ENSINO: 
ANO DE CONCLUSÃO: 

DOUTORADO 
ESPECIFICAÇÃO: 
UNIDADE DE ENSINO: 
ANO DE CONCLUSÃO: 

http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
http://www.pedrogomes.ms.gov.br/
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DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL QUE REGE ESTE PROCESSO SELETIVO E, SE CONVOCADO PARA 
CONTRATAÇÃO, QUE APRESENTAREI TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA EXERCER A FUNÇÃO. 

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENTREGUES:      ___ 
EM, _____ / ____ / 2022 ASSINATURA DO CANDIDATO 

    

ANEXO II DO EDITAL Nº 005/2022/SMS 

CARGO FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

NÚMERO 
VAGAS VENCIMENTO LOCAL DE 

TRABALHO 

Profissional de Saúde 
Pública 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Curso superior completo 
e Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 

Prestam serviços sociais 
orientando indivíduos, famílias, 
comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços 
e recursos sociais e programas 
de educação; planejam, 
coordenam e avaliam planos, 
programas e projetos sociais 
em diferentes áreas de atuação 
profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, 
habitação e outras), atuando 
nas esferas pública e priva da; 
orientam e monitoram ações em 
desenvolvimento relacionados à 
economia doméstica, nas áreas 
de habitação, vestuário e têxteis, 
desenvolvimento humano, 
economia familiar, educação 
do consumidor, alimentação e 
saúde; desempenham tarefas 
administrativas e articulam 
recursos financeiros disponíveis. 
. Executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

20 HORAS 1 R$ 1.503,27 

Unidade 
Básica de 
Saúde Maria 
Salete de 
Oliveira 

Agente de Serviços 
Especializados II MOTORISTA 

Ensino Fundamental 
Completo; Não ter 
cometido nenhuma 
infração grave ou 
gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações 
médias durante os 
doze últimos meses; 
Não estar cumprindo 
pena de suspensão 
do direito de dirigir, 
cassação da carteira 
nacional de habilitação/
CNH, pena decorrente 
de crime de trânsito, 
bem como não estar 
impedido judicialmente 
de exercer seus direitos; 
CNH modelo “D” 
ou superior com 
Habilitação com 
observação - EAR 
(Exerce Atividade 
Remunerada), curso 
especializado de 
transporte de veículos 
de emergência 
(CETVE) 

Dirigir veículo leves e utilitário 
transportando pessoas para 
dentro do município e a outros 
municípios; dirigir veículos 
ambulância observando os 
cuidados necessários no 
transporte e acomodação de 
pacientes; conduzir veículo 
do tipo ônibus; transportar 
mercadorias, malotes, 
equipamentos e materiais 
para exame de saúde; manter 
as velocidades permitidas 
observando as regras de trânsito; 
zelar pela segurança das pessoas 
e dos materiais e equipamentos 
transportados; zelar pela 
documentação e conservação 
do veículo. Vistoriar o veículo, 
verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, 
a água e óleo do cárter e 
testando freios e parte elétrica, 
certificando as suas condições 
de funcionamento; examinar as 
ordens de serviço, verificando 
o itinerário a ser seguido para 
programar sua tarefa; zelar pelo 
bom andamento da viagem, 
adotando as medidas cabíveis 
na prevenção ou solução de 
qualquer anomalia, para garantir 
a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos; 
recolher o veículo após a jornada 
de trabalho, conduzindo-o à 
garagem, para permitir sua 
manutenção e abastecimento; 

40 HORAS 1 R$ 881,24 

Unidade 
Básica de 
Saúde Maria 
Salete de 
Oliveira 

ANEXO III DO EDITAL № 005/2022/SMS 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS  DE NIVEL 

SUPERIOR(CARGO ASSISTENTE SOCIAL). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS COMPROVANTE QUANTIDADE PONTOS 
Unitário Máximo Total 

1. Formação 

1.1 Título de Doutor em área relacionada à Saúde ou a área 
de Formação. 

Diploma ou certidão, devida-
mente registrado pelo órgão 
competente 

1 35 35  

1.2 Título de Mestre em área relacionada à Saúde ou a área 
de Formação. 1 30 30  

1.3 
Título de Especialista em área relacionada à Saúde ou 
a área de Formação, com carga horária mínima de 360 
horas. 

2 12,5 25  
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2. Cursos 

2.1 

Formação/Curso acima de 120h em área relacionada à 
Saúde ou a área de Formação, realizados nos anos de 
2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do 
edital. 

Certificado ou declaração, devi-
damente registrado pelo órgão 
competente. 

2 11 22  

2.2 

Formação/Curso de 80h a 119h em área relacionada à 
Saúde ou a área de Formação, realizados nos anos de 
2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do 
edital. 

2 10 20  

2.3 

Formação/Curso de 40h a 79h em área relacionada à 
Saúde ou a área de ormação, realizados nos anos de 
2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do 
edital 

1 5 5  

3. Experiência profissional na área em que concorre 

3.1 

Tempo de serviço no cargo que concorre, por meio de 
declaração emitida pelo contratante, realizados nos anos 
de 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação 
do edital. 

Declaração devidamente assina-
da pela empresa contratante. Até 60 meses 

De 01 a 12 
meses: 
6 (seis) pon-
tos; 
De 13 a 36 
meses: 
12 (doze) 
pontos; 
De 37 a 60 
meses: 
18 (dezoito) 
pontos; 

18  

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 100 
PONTUAÇÃO TOTAL DE TÍTULOS:  
Pedro Gomes – MS, ............de..... de 2022. 
Membro da Comissão Membro da Comissão 
Presidente da Comissão 
        

Observações: 
Os títulos apresentados nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, não serão cumulativos, ou seja, será considerado somente o de 
maior valor. 
Não será aceita a pontuação de um mesmo título mais de uma vez. 
Nos certificados de comprovação dos cursos elencados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, deverá constar a carga horária, o 
conteúdo programático, data de início e de término. 
Caso haja certificados com carga horária diferente, com a data de realização concomitante, será considerado somente 
o que possuir maior carga horária. 
Só serão aceitos títulos cujos certificados ou declarações contenham carga horária, conteúdo do curso e identificação 
da instituição, com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo certificado/declaração. 
Não será realizada a somatória da carga horária dos certificados apresentados pelo candidato para alcançar a carga 
horária disposta nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

ANEXO IV DO EDITAL № 005/2022/SMS 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS  DE NIVEL 

FUNDAMENTAL(CARGO MOTORISTA). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS COMPROVANTE QUANT. PONTOS 
Unitário Máximo Total 

1. FORMAÇÃO 
1.1 Ensino Superior Completo, em qualquer área de atuação; Diploma ou certidão, devidamente 

registrado pelo órgão competente 
1 15 15  

1.2 Ensino Médio Completo; 1 10 10  
2. CURSOS 

2.1 
Formação/Curso acima de 120h em área relacionada à 
Saúde ou a área de Formação, realizados nos anos de 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital. 

Certificado ou declaração, devi-
damente registrado pelo órgão 
competente. 

2 5 10  

2.2 
Formação/Curso de 80h a 119h em área relacionada à 
Saúde ou a área de Formação, realizados nos anos de 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital. 

2 5 10  

2.3 
Formação/Curso de 40h a 79h em área relacionada à Saúde 
ou a área de formação, realizados nos anos de 2018, 2019, 
2020 e 2021 até a data de publicação do edital 

1 5 5  

2.4 Curso de direção Defensivam realizados nos anos de 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital. 1 10 10  

2.5 
Curso sobre a Resolução N° 168 do CONTRAN, realizados 
nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publi-
cação do edital. 

1 10 10  

2.6 
Curso de Políticas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, 
realizados nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data 
de publicação do edital. 

1 10 10  

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA EM QUE CONCORRE 

3.1 
Tempo de serviço no cargo que concorre, por meio de 
declaração emitida pelo contratante, realizados nos anos de 
2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital. 

Declaração devidamente assinada 
pela empresa contratante. 

Até 60 
meses 

De 01 a 12 
meses: 
8 (oito) pontos; 
De 13 a 36 
meses: 
12 (doze) 
pontos; 
De 37 a 60 
meses: 
18 (dezoito) 
pontos; 

20  

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 100 
PONTUAÇÃO TOTAL DE TÍTULOS:  
Pedro Gomes – MS, ............de......................................... de 2022. 
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Membro da Comissão Membro da Comissão 
Presidente da Comissão 
        

Observações: 
Os títulos apresentados nos itens 1.1 e 1.2, não serão cumulativos, ou seja, será considerado somente o de maior 
valor. 
Não será aceita a pontuação de um mesmo título mais de uma vez. 
Nos certificados de comprovação dos cursos elencados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, deverá constar a carga horária, o 
conteúdo programático, data de início e de término. 
Caso haja certificados com carga horária diferente, com a data de realização concomitante, será considerado somente 
o que possuir maior carga horária. 
Só serão aceitos títulos cujos certificados ou declarações contenham carga horária, conteúdo do curso e identificação 
da instituição, com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo certificado/declaração. 
Não será realizada a somatória da carga horária dos certificados apresentados pelo candidato para alcançar a carga 
horária disposta nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

ANEXO V DO EDITAL № 005/2022/SMS 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome:                                                           
№ da Inscrição:                                                          

CPF:                                                           
Telefone:                                                           

JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Pedro Gomes – MS, _____ de ___________de 2022. 

 
Assinatura do Candidato 

ANEXO VI DO EDITAL № 005/2022/SMS 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

Eu,                                                        , RG №                                           , CPF №           , DECLARO que 
estou entregando no Setor de Recursos Humanos deste Município os documentos abaixo assinalados, e AUTORIZO o 
tratamento dos meus dados, de acordo com os artigos 7º e 11 da Lei Federal № 13.709/2018. 
. documento oficial do Registro Geral de Identificação; 
. documento oficial da inscrição no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF; 
. comprovante de escolaridade (diploma), com data em que colou grau na graduação/licenciatura, na área de atuação; 
se não possuir, apresentar declaração, com data em que colou grau, acompanhada do histórico escolar (frente e verso); 
. folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal ou Copia do Cartão 
cidadão; 
. documento oficial do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no site do TRE-MS; 
. comprovante de residência completo e atualizado; 
. certidão de nascimento ou de casamento ou, ainda, de casamento com averbação, quando divorciado, e, neste caso, 
todos os documentos pessoais devem estar alterados de acordo com a certidão; 
. comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino e não indígena; 
. declaração de não acúmulo de emprego ou cargo público, salvo nos casos previstos na Constituição Federal; 
. declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/
emprego/função pública municipal, quando for o caso; 
. declaração de bens; 
. certidão de nascimento, CPF e RG dos filhos dependentes, carteira de vacinação dos filhos de zero a 6 anos e o 
comprovante de matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos; 
. uma foto 3 x 4 atualizada; 
. laudo médico atestando ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, incluindo-se a compatibilidade, 
apurada na perícia médica, no caso de candidato com deficiência, de que as atribuições do cargo para o qual foi 
aprovado e classificado são compatíveis com a sua deficiência; 
. comprovante de conta bancária, somente Banco do Brasil; 
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. Certidão negativa cível e criminal (nas esferas Estadual e Federal); 

. Qualificação cadastral (eSocial). 

. Copia da Carteira de Trabalho ou Copia do Espelho da Carteira Digital. 

. Cédula de Identidade do Conselho Regional Profissional e quitação anual com o respectivo Conselho, para o cargo de 
Assistente Social; 

Pedro Gomes – MS, _____ de ___________ de 2022. 
_________________________________ 

Assinatura do Declarante 
ANEXO VII DO EDITAL № 005/2022/SMS 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O CARGO DE MOTORISTA 
Eu,                                                        , RG №                                           , CPF №           , DECLARO que 
estou entregando no Setor de Recursos Humanos deste Município os documentos abaixo assinalados, e AUTORIZO o 
tratamento dos meus dados, de acordo com os artigos 7º e 11 da Lei Federal № 13.709/2018. 
. documento oficial do Registro Geral de Identificação; 
. documento oficial da inscrição no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF; 
. comprovante de escolaridade (diploma), com data em que colou grau na graduação/licenciatura, na área de atuação; 
se não possuir, apresentar declaração, com data em que colou grau, acompanhada do histórico escolar (frente e verso); 
. folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal ou Copia do Cartão 
cidadão; 
. documento oficial do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no site do TRE-MS; 
. comprovante de residência completo e atualizado; 
. certidão de nascimento ou de casamento ou, ainda, de casamento com averbação, quando divorciado, e, neste caso, 
todos os documentos pessoais devem estar alterados de acordo com a certidão; 
. comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino e não indígena; 
. declaração de não acúmulo de emprego ou cargo público, salvo nos casos previstos na Constituição Federal; 
. declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/
emprego/função pública municipal, quando for o caso; 
. declaração de bens; 
. certidão de nascimento, CPF e RG dos filhos dependentes, carteira de vacinação dos filhos de zero a 6 anos e o 
comprovante de matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos; 
. uma foto 3 x 4 atualizada; 
. laudo médico atestando ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, incluindo-se a compatibilidade, 
apurada na perícia médica, no caso de candidato com deficiência, de que as atribuições do cargo para o qual foi 
aprovado e classificado são compatíveis com a sua deficiência; 
. comprovante de conta bancária, somente Banco do Brasil; 
. Certidão negativa cível e criminal (nas esferas Estadual e Federal); 
. Qualificação cadastral (eSocial). 
. Copia da Carteira de Trabalho ou Copia do Espelho da Carteira Digital. 

Pedro Gomes – MS, _____ de ___________ de 2022. 
_________________________________ 

Assinatura do Declarante 
ANEXO VIII DO EDITAL № 005/2022/SMS 

DECLARAÇÃO DA TEMPORARIEDADE DO VÍNCULO 
Eu,_______________________________       , RG № _____________________, CPF 
№_____________________________, DECLARO, estar ciente da temporariedade do vínculo com a Administração 
Pública, o que afasta o direito a percepção de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 
Pedro Gomes – MS, _____ de ___________ de 2022. 

_________________________________ 
Assinatura do Declarante 

Matéria enviada por HENRIQUE FIDEL DE OLIVEIRA FERREIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITALNº011/003/2022/SMAS 

HOMOLOGAÇÃO 
JANI MARIA CUNICO DE OLIVEIRA , Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL para o processo seletivo simplificado Edital de 
Reabertura nº 07/003/2022/SMAS, realizadas nos dias 15 a 17 de agosto de 2022, visando à contratação temporária 
de profissional de nível superior Psicólogo , para atuarem junto a Secretaria Municipal de Assistência social de Pedro 
Gomes – MS, conforme a tabela abaixo: 
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FUNÇÃO: PSICÓLOGO 
ORDEM NOME NÚMERO DA INSCRIÇÃO CPF PONTUAÇÃO 

1° Vanuza Oliveira dos Santos 710 051.109.261-07 55 

Pedro Gomes – MS, 25 de agosto de 2022 
_________________________ 
Jani Maria Cunico de Oliveira 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Portaria Nº 026/2021 

Matéria enviada por CLEONIR DUARTE PEREIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 012/003/2022/SMAS 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados da Secretaria Municipal de Assistência Social, nomeada 
pela Portaria № 012/2022, CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior assinatura 
de contrato por prazo determinado, conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital № 003/2022/SMS, acompanhados da Declaração 
de Entrega de Documentos, conforme Anexos V e VI do Edital supracitado. O candidato deverá comparecer na sede da 
Prefeitura de Pedro Gomes, no setor de Recursos Humanos, situada a Rua Minas Gerais, № 392, Centro, no dia 29 de 
agosto de 2022, das 7h00min às 13h00min. 

CARGO: Gestor de Ações Institucionais – FUNÇÃO: Psicólogo 
ORDEM NÚMERO DA INSCRIÇÃO NOME CPF 

1° 710 Vanuza Oliveira dos Santos 051.109.261-07 

Pedro Gomes – MS, 26 de agosto de 2022 
_________________________ 

Cleonir Duarte Pereira 
Presidente 

__________________________                                      _______________________ 
Josemeire da Silva Melo Campos                                    Henrique Fidel de O. Ferreira 

Membro da Comissão                                                  Membro da Comissão 
Matéria enviada por CLEONIR DUARTE PEREIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 016/003/2022/SMS/TEC.ENF

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
A comissão organizadora dos processos seletivos simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 019/2022, torna 
público a CLASSIFICAÇÃO FINAL, dos candidatos habilitados para o processo seletivo simplificado Nº 003/2022/SMS/
TEC.ENF, visando à contratação temporária de técnico de enfermagem, para atuarem junto a Secretaria Municipal de 
Saúde de Pedro Gomes – MS, conforme tabela abaixo: 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ordem Nome Nº INSC. CPF Total de Pontos 

1º Isteli da Silva Caetano 701 051.126.901-35 55 

  
Pedro Gomes - MS, 26 de agosto 2022 

_________________________________ 

Henrique Fidel de Oliveira Ferreira 

Presidente 
______________________________ 

Evanilson Barbosa da Silva 

Membro 

______________________________ 

Archangela Maria Fontoura 

Membro 

Matéria enviada por HENRIQUE FIDEL DE OLIVEIRA FERREIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SELVIRIA

Notificação 09.2022 sobre inicio de Regularização Fundiária- REURB
09/2022 NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA - REURB 
Notificamos TERCEIROS INTERESSADOS E/OU POSSÍVEIS PROPRIETÁRIOS da área onde está situado o lote/
terreno situado na Quadra 10, Lote N, nos termos do artigo 31, §1º e §4º, da Lei 13.465/2017, que ao Sr. FRANCISCO 
JOSÉ DOS SANTOS brasileiro(a), Estado Civil Casado, capaz, profissão Motorista, RG nº 14.153.928-8 SSP/SP, CPF 
nº 272.408.271-00, residente e domiciliada na Rua/Av. Paulo Brandão nº 700, Bairro Centro, na cidade de Selviria/MS, 
está iniciando a Regularização Fundiária de um lote/terreno sito a Rua Paulo Brandão, nº 700, Quadra 10, Lote N, 
Bairro Centro – Selviria/MS. 
Vimos por meio desta, informar, nos termos do artigo 31, §1º e §6º, da Lei 13.465/2017, que Vossa Senhoria tem o 
prazo de 30 dias para, querendo, apresentar impugnação a Reurb, a contar da data desta publicação. Advertimos 
que a ausência de manifestação, será interpretada como concordância com o processo de Reurb. 

Selviria/MS, 26 de agosto de 2022. 
José Fernando Barbosa 

Prefeito Municipal de Selviria 
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão 

Decreto 96-22 - Substituição Membro
DECRETO Nº 096 DE 26 DE AGOSTO DE 2022. 
Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Especial de Transição da Lei nº 8.666/1993 para a Lei 
nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SELVÍRIA, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município; 
DECRETA : 
Art. 1º Substituição de membro da Comissão Especial de Transição da Lei Federal nº 8.666/93 para Lei Federal nº 
14.133/2021 (Nova Lei De Licitações), que deverá realizar todos os atos necessários para o bom andamento dos 
trabalhos de forma a harmonizar o ambiente institucional e facilitar a mudança de uma lei para outra. 
Parágrafo Único. Fica a Comissão investida de poderes necessários para requerer suporte técnico, jurídico, de material 
e de pessoal às diversas esferas organizacionais do município. 
Art. 2º A Comissão Especial de Transição da Lei Federal nº 8.666/93 para Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações), será integrada pelos membros abaixo: 
 I – Tiago Balsanelli – Matrícula nº. 5620, representante do setor de licitações será substituído por: ADELMO BERTOLINO 
MARQUES – Matricula nº. 7409; 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Selvíria-MS, 26 de agosto de 2022. 
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01009-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01009/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000011/22 
      Processo Nº000041/22 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:10 
      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, COM CONSULTAS, EXAMES E sob a 
demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I 
- 
      PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL Termo de Referência. 
      DE SAÚDE DE SELVÍRIA-MS Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50         - Ficha 
584 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 69.000,00       sessenta e nove mil reais 
     Data de emissão: 10/08/2022 
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      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 29/07/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01010-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01010/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000011/22 
      Processo Nº000041/22 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:10 
      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, COM CONSULTAS, EXAMES E sob a 
demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I 
- 
      PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL Termo de Referência. 
      DE SAÚDE DE SELVÍRIA-MS Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50         - Ficha 
584 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 42.500,00       quarenta e dois mil e quinhentos reais 
     Data de emissão: 10/08/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 29/07/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01012-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01012/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000002/22 
      Processo Nº000146/21 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:44 
      O objeto da presente licitação trata-se de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para 
prestação de serviços médicos profissionais para execução de procedimentos eletivos, a serem realizados no Centro 
de sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes 
do Anexo I - 
      Especialidades Médicas – CEM, em atendimentos às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Termo de 
Referência. 
      Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50 - Ficha 584 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 8.066,00         oito mil e sessenta e seis reais 
     Data de emissão: 28/07/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 28/07/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 
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Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01013-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01013/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000011/22 
      Processo Nº000041/22 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:10 
      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, COM CONSULTAS, EXAMES E sob a 
demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I 
- 
      PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL Termo de Referência. 
      DE SAÚDE DE SELVÍRIA-MS Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50         - Ficha 
584 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 50.100,00       cinquenta mil e cem reais 
     Data de emissão: 10/08/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 21/07/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01061-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01061/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000011/22 
      Processo Nº000041/22 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:10 
      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, COM CONSULTAS, EXAMES E sob a 
demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I 
- 
      PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL Termo de Referência. 
      DE SAÚDE DE SELVÍRIA-MS Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50         - Ficha 
584 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 52.200,00       cinquenta e dois mil e duzentos reais 
     Data de emissão: 10/08/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 29/07/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01131-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01131/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000002/22 
      Processo Nº000146/21 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:44 
      O objeto da presente licitação trata-se de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
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especializada para 
prestação de serviços médicos profissionais para execução de procedimentos eletivos, a serem realizados no Centro 
de sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes 
do Anexo I - 
      Especialidades Médicas – CEM, em atendimentos às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Termo de 
Referência. 
      Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50 - Ficha 721 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 23.051,00       vinte e três mil e cinquenta e um reais 
     Data de emissão: 28/07/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 05/08/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01144-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01144/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000011/22 
      Processo Nº000041/22 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:10 
      REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, COM CONSULTAS, EXAMES E sob a 
demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I 
- 
      PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL Termo de Referência. 
      DE SAÚDE DE SELVÍRIA-MS Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.39.50         - Ficha 
721 
      Fornecedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA 
     CNPJ: 41.172.390/0001-64 
     Valor: R$ 72.180,00       setenta e dois mil, cento e oitenta reais 
     Data de emissão: 29/07/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 09/08/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 02271-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.02272/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000019/21 
      Processo Nº000144/21 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:43 
      CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, GRADIL, SANITÁRIOS 
QUÍMICOS, SOM, MESAS, GERADORES, DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E 
sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do 
Anexo I - 
      ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES Termo de Referência. 
      Dotação Orçamentária: 020201-04.122.0002.2007.0000-3.3.90.39.12 - Ficha 46 
      Fornecedor: G L EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO EI 
     CNPJ: 08.531.207/0001-02 
     Valor: R$ 1.800,00         um mil e oitocentos reais 
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     Data de emissão: 26/08/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 26/08/2022 
      Departamento de Compras 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17 2022 - (Filtros e Lubrificantes) - INICIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°17/2022 

PROCESSO N° 091/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2022 

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato 
devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador 
do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador 
Jose Alexandre Trindade, nº 975, nesta cidade de Selvíria – MS, o(s) beneficiário(s) abaixo indicados, sujeitando-se 
às determinações contidas na Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/06, 
Decreto Municipal n°. 418/2002, Decreto Municipal n°. 095/2018, Decreto Municipal n°. 082/2013, alterações 
posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no REGISTRO DE PREÇOS, resolve registrar os preços das empresas 
SERLI FATIMA CHIOCHETTA ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrito a empresa, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 06.993.290/0001-06, com sede na Rua Vereador Isac Laluce, n° 483, 
centro, nesta cidade de Selvíria - MS, por seu representante legal, a senhora Serli Fatima Chiochetta, brasileira, 
comerciante, portadora do RG. n.º 4.103.026-7 SSP/PR, inscrita no CPF sob n. º 554.390.719-20, residente e 
domiciliada na Rua Vereador Isac Laluce, n° 483, centro, nesta cidade de Selvíria - MS, contato: (67) 3579-1170, 
9.8142-2471, email: sltecas-oficinanegao@hotmail.com . 
SSX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 
15.194.562/0001-90, com sede na Rua Getúlio Vargas, n°415, centro, Cep.: 15.390-00, na cidade de Itapura/SP, por 
seu representante legal, o senhor Alexsander de Santana Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG. 
n.º 47.640.551-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 384.354.048-97, residente e domiciliado na cidade de Itapura/SP, 
Contatos: (18) 9.9602-0891, alexsan_net@hotmail.com . 
BENTO & MANO LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 07.504.599/0001-40, 
com sede na Rua Roberto Barraco, n°1.065, centro, nesta cidade de Selvíria – MS, por seu representante legal, o 
senhor Roberto Jose Bento, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º 26.727.611-4 SSP/SP inscrito no 
CPF sob n° 653.302.851-00, residente e domiciliado na Avenida Jamil Kauás, nº 1.244, Bairro Centro, nesta cidade de 
Selvíria/MS, CEP 79590-000, Contatos: (67) 3579-1732, email: robertojose_bento@hotmail.com . 
Celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com 
Processo homologado aos 17 dias de agosto de 2022. 
DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item, O objeto da presente 
licitação trata-se de registro de preço para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes para motor, com filtro 
de óleo, filtro de ar e outros para veículos pesados em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, 
conforme abaixo: 

SERLI FATIMA CHIOCHETTA - CNPJ: 06.993.290/0001-06 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Valor 
Unit Valor Total 

3 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS, SAE 85W140, EMBALAGEM DE 20L. un 9 485,00 4.365,00 
4 ÓLEO LUBRIFICANTE 80W PARA SISTEMA DE TRASMISSÃO, EMBALAGEM DE 20L. un 10 494,00 4.940,00 
5 Fluido para freio classificação DOT4, embalagem de 500 ml. FRSC 60 24,00 1.440,00 
8 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS, SAE 90 GLS, EMBALAGEM DE 20L. un 6 451,00 2.706,00 
10 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, 10W, EMBALAGEM DE 20L. un 4 454,00 1.816,00 
11 GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS, EMBALAGEM COM 18K. un 24 369,00 8.856,00 
13 ASR940 PÇ 6 59,00 354,00 
14 TR1847 PÇ 6 39,00 234,00 
15 CA5741 PÇ 10 79,00 790,00 
16 CA5741SY PÇ 6 55,00 330,00 
17 AF25997 PÇ 4 123,00 492,00 
21 CA5741/FOR PÇ 4 79,00 316,00 
22 XL 2107 XS 07 PÇ 4 120,00 480,00 
23 2RO127177J PÇ 18 113,00 2.034,00 
26 BOSH 1/2L PÇ 26 25,00 650,00 
28 REC153 PÇ 16 75,00 1.200,00 
29 PS6829 PÇ 16 58,00 928,00 
30 WK950/22 PÇ 16 79,00 1.264,00 
36 HU947/2 X PÇ 4 47,00 188,00 
37 O7W115436 PÇ 4 38,00 152,00 
39 AR7551 PÇ 5 71,00 355,00 
41 C23830/1 PÇ 12 93,00 1.116,00 
44 PU1059 PÇ 12 104,00 1.248,00 
45 S3015 PÇ 12 88,00 1.056,00 
47 HU 947 2X PÇ 12 38,00 456,00 
48 W962 PÇ 6 60,00 360,00 

mailto:sltecas-oficinanegao@hotmail.com
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mailto:alexsan_net@hotmail.com
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49 W1323 PÇ 6 76,00 456,00 
50 LP962 PÇ 6 74,00 444,00 
51 PSL171 PÇ 6 33,00 198,00 

Total do Proponente R$ 39.224,00 

BENTO & MANO LTDA - CNPJ: 07.504.599/0001-40 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Valor 
Unit Valor Total 

1 ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES E DISSEL, SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO, EMBALAGEM DE 
20L. Marca: VR LUB un 90 408,00 36.720,00 

2 ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ANTIDESGASTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, 
EMBALAGEM DE 20L. Marca: VR LUB un 13 425,00 5.525,00 

7 ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTORES, SAE 10W30, EMBALAGEM DE 20L. Marca: VR LUB un 15 362,00 5.430,00 
9 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 50, EMBALAGEM DE 20L. Marca: VR LUB un 4 290,00 1.160,00 
12 GRAXA PARA ROLAMENTO, EMBALAGEM COM 10KG Marca: VR LUB un 24 280,00 6.720,00 
18 XL2094 Marca: VOX PÇ 4 52,00 208,00 
19 XS94 Marca: TECFIL PÇ 4 68,00 272,00 
20 XL2107 Marca: VOX PÇ 4 110,00 440,00 
25 23B127177 Marca: PARKER PÇ 6 118,00 708,00 
27 WK 940/24 Marca: MAN PÇ 16 91,78 1.468,48 
31 WK962/13 Marca: MAN PÇ 16 91,50 1.464,00 
32 WK842 Marca: MAN PÇ 16 72,00 1.152,00 
33 PSL282 Marca: FRAM PÇ 6 28,00 168,00 
34 MANN H12111 Marca: MAN PÇ 6 42,00 252,00 
35 PL366 Marca: FRAM PÇ 6 35,00 210,00 
38 C17278/1 Marca: MAN PÇ 10 71,00 710,00 
40 ASR838 Marca: TECFIL PÇ 5 37,00 185,00 
42 LX970 Marca: WEGA PÇ 4 280,00 1.120,00 
43 WK 1060 Marca: PARKER PÇ 12 78,00 936,00 
46 PA283345 Marca: MAN PÇ 20 201,30 4.026,00 

Total do Proponente R$ 68.874,48 

SSX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 15.194.562/0001-90 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Valor 
Unit Valor Total 

6 ÓLEO LUBRIFICANTE 68 PARA SISTEMA HIDRÁULICO, EMBALAGEM DE 20L. un 40 314,00 12.560,00 
Total do Proponente R$ 12.560,00 

O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de R$120.658,48(cento e vinte mil seiscentos e cinquenta e oito reais 
e quarenta e oito centavos). 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços terá validade a partir sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariooficialms.
com.br/assomasul), não podendo ser prorrogada. 
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de          29 / 08 / 2022, tendo 
validade até 28 / 08 / 2023. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
no site www.diariooficialms.com.br/assomasul . 

DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de 
Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa. 

Selvíria/MS, 26 de agosto de 2022. 
Assinado Digitalmente 

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

SERLI FATIMA CHIOCHETTA ME 

Serli Fatima Chiochetta 

SSX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

Alexsander de Santana Santos 
BENTO & MANO LTDA-ME 

 Roberto Jose Bento 

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão 

Departamento de Compras
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 01213-22

                                                EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
      AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.01213/22 
      Ata de Registro de Preços Nº000012/21 
      Processo Nº000095/21 
      PREGÃO PRESENCIAL        Nº:23 
      O presente certame tem como objeto refere-se, ao registro de preços para futura e eventual aquisição de Material 
de Expediente, 

http://www.diariooficialms.com.br/assomasul
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para secretarias e fundos municipais pelo período de 12 (doze) meses. sob a demanda estimativa solicitada pelos 
órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I - 
      Termo de Referência. 
      Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.30.16 - Ficha 575 
      Fornecedor: SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA - ME 
     CNPJ: 26.819.235/0001-01 
     Valor: R$ 43.084,01       quarenta e três mil e oitenta e quatro reais e um centavo 
     Data de emissão: 12/08/2022 
      Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93. 
     Selvíria-MS 26/08/2022 
      Departamento de Compras 
      Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido 

Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira 

Departamento de Recursos Humanos
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N º 175/2022

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA 
CONTRATADO: ELENICE NASCIMENTO ROCHA 
CARGO: PROFESSOR - TEMPORÁRIO 
VIGÊNCIA: de 04/08/2022 a 14/12/2022 
RECURSO: As despesas correrão a conta de dotação orçamentária municipal, constante do Programa de Trabalho 
12.361.0003.2020 – Contrato por tempo determinado. 
Selvíria – MS, 26 de Agosto de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA 
Contratante 
ELENICE NASCIMENTO ROCHA 
Contratado 

Matéria enviada por 
Welington Araujo da Silva 

Portaria 349/2021 

PORTARIA N.º 160-2022 DLC, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17.22 DE 26 DE AGOSTO DE 
2022

PORTARIA N.º 160-2022-DLC, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°17.22 DE 26 DE AGOSTO DE 
2022. 

                                                                                                            
Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução desta Ata de Registro de Preços e de 
outras providencias. 
Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS , Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº 
312 de 23 de Janeiro de 2020. 
CONSIDERANDO as determinações previstas no art. 6º, art. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93– Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº 91/2022. 
Art.1º DESIGNAR o Sr. Marcos Vinicius Salomão Cardoso, portador do CPF nº 344.155.048-09 , como fiscal 
da Ata de Registro de Preços nº 17/2022, cujo o objeto é a “REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor 
Preço por item, O objeto da presente licitação trata-se de registro de preço para futura e eventual aquisição de óleos 
lubrificantes para motor, com filtro de óleo, filtro de ar e outros para veículos pesados em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer”. 
Art. 2º Ao Fiscal da Ata de Registro, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o 
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto nº 
312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que 
for compatível com a Ata de Registro em execução. 
Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312 
de 23 de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro, 
devendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções 
que entender cabíveis. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
                   Publique-se, 
Registre-se e 
Cumpra-se . 

Paço Municipal de Selvíria/MS, 26 de agosto de 2022. 
Assinado Digitalmente 

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão 

Departamento de Compras
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 41/2022

Dispensa de Licitação Nº 41/2022. 
Processo Adm. Nº 95/2022. 
                        O Prefeito Municipal, Sr. José Fernando Barbosa dos Santos, no uso de suas atribuições legais e estando 
em conformidade com a legislação pertinente, RATIFICA a Dispensa de Licitação n° 41/2022, considerando ainda o 
parecer favorável da Procuradoria Jurídica e a existência de dotação orçamentária. 
Contratada: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 31900423812, inscrita no CNPJ: 32.197.860/0001-53. 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de material gráfico em atendimento a Prefeitura 
Municipal de Selvíria/MS, em conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo . 
Fundamentação Legal: Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, de 02 de abril de 2021, considerando suas alterações 
posteriores e demais legislações aplicáveis. 
Valor: R$ 21.390,00 (vinte e um mil trezentos e noventa reais) . 
                                    Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93, determino a publicação no Diário 
Oficial do Município, para que produza os efeitos legais. 
Publique-se e Cumpra-se 

Selvíria/MS, 25 de agosto de 2022. 
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Adelmo Bertolino Marques 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SIDROLÂNDIA
Setor de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 162/22
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2022 
PROCESSO N° 3441 /2022 
ATA DE REGISTRO: 162/22 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
SUAS SECRETARIAS. 
Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e dois, O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, com sede 
na RUA São Paulo, Nº 964, Bairro: Centro, CEP: 79.170-000, CNPJ nº 03.501.574/0001-31, neste ato representado 
pela PREFEITA MUNICIPAL, Sra. VANDA CRISTINA CAMILO, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º 1920193 SSP/
MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliada na Rua Distrito Federal, n° 64, Centro, SIDROLÂNDIA-MS - MS, 
doravante denominada Contratante, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 
e nº 10.520/2002, Decretos nº 7.892/2013 e nº 3.555/2000, em face da Licitação Pregão Eletrônico nº 42/2022, 
modalidade pregão, forma eletrônica– SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições: 
1.DO OBJETO: 
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
SUAS SECRETARIAS, pelo período de 12 (doze) meses após a publicação do extrato da ata na imprensa oficial, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do 
presente processo licitatório. 
1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de consumo, não se obrigando a 
Administração à contratação total. 
2. DA EMPRESA REGISTRADA : 
2.1 Empresa Adjudicatária: R & C COMÉRCIO,SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ nº 17.721.053/0001-02, com 
sede na Rua Nioaque nº 457 Centro, nesta cidade, telefone nº (67) 99694-0883, representada pelo Senhor Roberto  da 
Conceição Valençuela, RG nº 859765 SSP/MS, CPF nº 786.246.301-34. 
2.2 A empresa acima citada indica como PREPOSTO o(a) Sr(a) Roberto da Conceição Valençuela, CPF 
786.246.301-34, Endereço Rua Nioaque nº 457 Centro, nesta cidade, e-mail rcserviços.eventos@hotmail.
com, Telefone (67) 99694-0883, que responderá por toda e qualquer situação relativa a esta Ata de Registro 
de Preços. 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
3.1 Os Órgãos Gerenciadores da ata de registro de preços serão a Prefeitura e suas secretarias, por intermédio do Sr. 
Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, CPF nº 029.429.351-54. 
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
4.1 O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 91.241,66 (noventa e um mil, duzentos e 
quarenta e um reais, sessenta e seis centavos). 

LOTE DESCRIÇÃO UN 
AREA 

ESTIMADA 

VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 
1 Dedetização, Desratização e Descupinização. m2 396.702,88 R$ 0,23 R$ 91.241,66 

VALOR 

TOTAL: 
R$ 91.241,66 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS MATERIAIS : 
5.1.Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do prestação imediata, as Secretarias 
responsáveis convocará a empresa cujo preço foi registrado. 
5.2 As Secretarias farão a solicitação para a prestação dos serviços mediante emissão de solicitação de prestação de 
serviços, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022. 
5.3 A empresa adjudicatária deverá acusar o recebimento da solicitação, no prazo máximo de 24 horas. 
5.4 A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços. 
5.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a prestar os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR: 
6.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, da empresa registrada, 
para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos quantitativos definidos no Edital de Pregão 
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Eletrônico nº 42/2021. 
6.2. Notificar a contratada quanto a solicitação dos serviços, mediante o seu envio por meio de e-mail a ser repassado 
ou retirado pessoalmente pela contratada. 
6.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços. 
6.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis 
com os praticados. 
6.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades 
por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 
7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS DETENTORES: 
7.1. Garantir que os atos relativos ao registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade 
competente. 
7.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância 
com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório. 
7.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento 
de suas disposições. 
7.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
7.5. Pagamento das faturas dos fornecedores provenientes da execução do objeto desta ata, quando desta fizerem uso 
na forma da lei. 
7.6. Sem prejuízo das demais disposições desta Contratação e dos termos do PROCESSO LICITATÓRIO e PREGÃO 
supramencionados, constituem responsabilidades e obrigações da CONTRATANTE: Proporcionar à CONTRATADA as 
facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente seus serviços. 
7.6.1 Emitir, em favor da CONTRATADA, e encaminhá-la a correspondente Nota de Empenho, com todas as informações 
necessárias e de praxe ao deslinde do objeto contratado. 
7.6.2 Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base nas disposições estabelecidas neste Termo de Referência, 
e ainda, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 (que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), Lei 
Federal nº 10.520/2002 (que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências), Lei Estadual nº 17.928/2012. 
7.6.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos serviços contratados. 
7.6.4 Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA aos locais de 
prestação dos serviços, desde que tais representantes estejam devidamente identificados. 
7.6.5 Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução dos serviços. 
7.6.6 Encaminhar à CONTRATADA, a correspondente Ordem de Serviço (s), contendo todas as informações necessárias 
à prestação dos serviços, objetos deste Termo de Referência. 
7.6.7 Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança orgânica, inclusive aquelas 
atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem como sobre a política de segurança da informação da 
CONTRATANTE. 
7.6.8 Assegurar a permanência, nos locais da prestação dos serviços, apenas de pessoal devidamente autorizado a 
realizá-los e acompanhá-los, desde que devidamente guarnecidos dos correspondentes Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), caso seja necessário. 
7.6.9 Orientar os colaboradores acerca das ações de controle integrado de vetores e pragas urbanas, especialmente 
quanto ao risco sanitário de eventual contato com os produtos aplicados. 
7.6.10 Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços, por intermédio do gestor especialmente designado, na 
forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pela Lei Estadual nº 17.928/2012. 
7.6.11 Notificar a CONTRATADA, formalmente, caso a prestação dos serviços esteja em desconformidade com os 
parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, para que aquela promova a imediata correção. 
7.6.12 Proporcionar todas as facilidades, para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações, dentro das normas 
e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
7.6.13 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Termo de Referência, quando prestados em desacordo 
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
7.6.14 Atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente à prestação dos serviços, por intermédio do gestor do contrato. 
7.6.15 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido neste instrumento, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (FORNECEDORES) DA ATA: 
8.1. Assinar esta ata, no prazo determinado. 
8.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da notificação, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 
8.3. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, telefones, fax, e-mail, 
entre outros. 
8.4. Sem prejuízo das demais disposições desta Contratação e dos termos do PROCESSO LICITATÓRIO e PREGÃO 
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supramencionado constituem responsabilidades e obrigações da CONTRATADA: 
8.4.1 Manter, durante o período de contratação, o atendimento a todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
8.4..2 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas 
as reclamações. 
8.4.3 Adotar medidas para a prestação do serviço solicitado, observando todas as condições e especificações previamente 
aprovadas. 
8.4.4 Promover a execução dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas 
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 
8.4.5 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE 
referente à prestação dos serviços. 
8.4.6 Iniciar a prestação dos serviços nos locais e datas estabelecidas na respectiva Ordem de Serviço. 
8.4.7 Adotar os procedimentos necessários, a fim de garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados, 
minimizando o impacto ao meio ambiente, à saúde dos ocupantes das áreas higienizadas e dos aplicadores dos produtos 
saneantes desinfetantes. 
8.4.8 Manter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado de conservação, higiene e segurança, 
segundo os graus de risco envolvidos e dentro dos padrões estabelecidos para o fim a que se propõem. 
8.4.9 Disponibilizar pessoal qualificado, e em número suficiente, para o armazenamento, transporte e manuseio correto 
dos produtos, em compatibilidade com as normas em vigor. 
8.4.10 Responsabilizar-se pelo retorno das embalagens vazias ao seu estabelecimento, logo após a sua utilização nas 
dependências da CONTRATANTE, para inutilização e descarte. 
8.4.11 Afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data de aplicação, o nome do produto, seu 
grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental. 
8.4.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos e prejuízos pessoais ou materiais causados por seus empregados ao 
patrimônio da CONTRATANTE. 
8.4.13 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 
8.4.14 Apresentar a relação nominal dos profissionais que adentrarão as dependências da CONTRATANTE. 
8.4.15 Fornecer os produtos, ferramentas, apoio logístico e equipamentos adequados e necessários à prestação dos 
serviços, e de acordo com o produto a ser manuseado, disponibilizando, quando for o caso, amostras dos materiais 
empregados. 
8.4.16 Promover o monitoramento das áreas tratadas, conjuntamente com a CONTRATANTE, reforçando a aplicação, se 
for o caso, até a solução sanitária do problema. 
8.4.17 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
8.4.18 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
8.4.19 Encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente, juntamente com o comprovante de execução 
dos serviços no (s) local (is) indicado (s), contendo as informações estabelecidas neste Termo de Referência. 
9. DO PAGAMENTO: 
9.1. O pagamento será efetuado após o Aceite Definitivo dos serviços, em até 30 (trinta) dias dias, a partir da atestação 
da nota fiscal pelo servidor responsável pelo Aceite Definitivo, mediante depósito bancário em conta da contratada, 
cumprido os requisitos dispostos no Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022. 
10. DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
10.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preço; 
10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 
10.2. O cancelamento de registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1, será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11. DA VIGÊNCIA: 
11.1 A vigência desta Ata de Registro de Preços é de doze meses, contado da publicação do extrato. 
12. DAS PENALIDADES: 
12.1 A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado na inexecução total ou parcial do contrato a ser 
firmado, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados 
à Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022. 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a obrigação de solicitar a 
prestação dos serviços que dele poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 42/2022. 
13.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações nos termos 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as 
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relações entre as partes, para todos os fins. 
13.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013. 
13.4. As contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
13.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
13.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição: 
13 .6.1. Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022; 
13.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2022; 
13.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 
14. DO FORO: 
O foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos de interesse entre e da empresa 
adjudicatária, relativos à presente ata e aos contratos dela advindos. 
15. DA PUBLICIDADE : 
O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial conforme o disposto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à presente ata em três vias de igual teor e forma para todos 
os fins de direito. 
Órgão Gerenciador/Detentor: Vanda Cristina Camilo 
Prefeita 
Pela empresa adjudicatária:  R & C COMÉRCIO,SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 
CNPJ:17.721.053/0001-02 

Matéria enviada por Eduarda Puerta Pereira 

Procuradoria Geral
NOTIFICAÇÃO POR OBRA PARALISADA SEM JUSTIFICATIVA

CONTRATO ADMINIST. Nº 
 

41/2021 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
 

7224/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 
 

13/2021 

PRAZO DE TERMINO: 
 
 

6 MESES 
 

 
OBJETO: CONSTRUÇÃO NOVA: 
 
OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARTE DAS RUAS DR. COSTA MARQUES, RUA PROJETADA 03 NO ACESSO AO 
FRIGORIFICO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS- SÃO BENTO 
 

DADOS DA CONTRATADA: 
 

EMPRESA: AM CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 43.766.284/0001-34 

 

NOTIFICAÇÃO 
 

PELA PRESENTE, FICA ESSA EMPRESA NOTIFICADA À OCORRÊNCIA DO FATO ABAIXO ASSINALADO, PREVISTA NO EDITAL E NO CONTRATO: 
( X ) OBRA PARALISADA SEM JUSTIFICATIVA. 
A EMPRESA FICA INTIMADA A RETOMAR SIGNIFICATIVAMENTE  OS TRABALHOS, APÓS 5(DIAS) APOS A DATA DESTA PUBLICAÇÃO, OU APRESENTAR 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E PLAUSIVEL: 
• O ATRASO DESCUMPRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS; 
• ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ELENCADAS NA LEI DE LICITAÇÃO. 
PORTANTO, ESTA NOTIFICAÇÃO OBJETIVA A EXECUÇÃO DA OBRA. O PRAZO FINAL PARA ATENDIMENTO É AGOSTO/2022. O SEU DESCUMPRIMENTO 
ENSEJARÁ NA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO. 

 

DATA: 

26/08/2022 

ASSINATURA NOTIFICANTE: 

Jônatas Kachorroski

Matéria enviada por Douglas Rodrigo Aguiar Silva 
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Setor de Licitação
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico a homologação da adjudicação proferida pela Comissão Permanente de Licitação referente a licitação na 
modalidade Convite n.º 34/2022, fica convocada o representante da empresa: MAXILAINE DIAS DE OLIVEIRA - ME, 
vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar 
da data da Homologação, e assinarem o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação. Tal contratação 
perfaz o valor total de R$ 119.565,50. 
Sidrolândia/MS, 26 de agosto de 2022. 
VANDA CRISTINA CAMILO 
Prefeita 

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues 

Setor de Licitação
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
n° 58/2022, fica convocado o representante da empresa vencedora da licitação, para comparecerem na Prefeitura 
Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de 
contrato, sob pena de decair do direito à contratação. 
PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO EIRELI , ganhadora dos lote 01 e 02 da licitação, perfaz o valor total de R$10.698,88. 
ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO EIRELI ganhadora dos lote 03, 04, 05 e 06 da licitação, 
perfaz o valor total de R$1.385,84. 
Sidrolândia/MS, 25 de agosto de 2022. 
VANDA CRISTINA CAMILO 
Prefeita 

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues 

Setor de Licitação
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4698/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 210/2022 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 
25.500,00 (Vinte cinco mil e quinhentos reais), para o fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira. 
Leia se: 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : Dá-se a este contrato o valor global de R$ 
76.500 (setenta e seis mil, quinhentos reais), para o fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira. 
Sidrolândia – MS, 26 de Agosto de 2022. 
MARCUS VINICIUS R. DE A. COSTA 
Chefe de Divisão de Compras e Licitação 

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues 

Setor de Licitação
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA MS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 06/2022, que versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO 
DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA AQUIDABAN, de acordo com o projeto, memorial descritivo e planilha 
orçamentária, partes integrantes e vinculados ao presente edital, realizada em 26/08/2022 e início às 08:00 horas, sagrou-
se vencedora do certame, por apresentar menor valor global, a licitante: URBANE ENGENHARIA E URBANIZADORA 
EIRELI - ME. O valor global da contratação é de R$ 667.627,21 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte 
e sete reais e vinte e um centavos). 
Sidrolândia MS, 26 de agosto de 2022. 
JONATAS KACHORROSKI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues 

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022 . 
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS E PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO - EIRELI. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA -MS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
1.                                             -CÂMARA MUNICIPAL DE S IDROLÂNDIA-MS 
01.                                           -PODER LEGISLATIVO 
0101.                                       - CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS 
010101.                                    -CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA-MS 
4.4.90.52.00                            - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.509,60 
LOCAL/DATA: SIDROLÂNDIA-MS, 25 DE AGOSTO DE 2022. 
ASSINAM: JUSCINEI CLARO DINO E PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO . 

Matéria enviada por Lo Lun Paul 

Procuradoria Geral
PORTARIA N.º 980/2022, DE 24 DE AGOSTO DE 2022
PORTARIA N.º 980/2022, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 

“NOMEIA GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA”. 
VANDA CRISTINA CAMILO , Prefeita Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício e uso de 
suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o Decreto n.º 189/2022 que instituiu o Grupo de Trabalho de Implementação do Regime de Previdência 
Complementar dos Servidores Públicos Municipais (GT-RPC); 
RESOLVE: 
Art. 1º. Nomear o Grupo de Trabalho de Implementação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos Municipais (GT-RPC) com a participação de representantes de servidores do quadro do município, na forma do 
art. 3º do Decreto Municipal n.º 189/2022, o qual contará com os seguintes membros: 
I – Elaine Além Brito, representante do Poder Executivo; 
II – Antônio de Freitas Pereira Neto, representante do Poder Legislativo; 
III – Douglas Rodrigo Aguiar Silva, representante da Procuradoria Geral do Município; 
IV – Marcelo Yutaka Miki, representante da Controladoria Geral do Município; 
V – Fernando Szatkowski, representante da Divisão de Gestão de Pessoas; 
VI – Robson de Lima Araújo, representante do regime próprio de previdência social; 
VII – Jânio José Silvério, representante da Secretaria Municipal de Administração; 
VIII – Luciane Calça Nantes dos Santos, representante do sindicato dos servidores públicos municipais. 
Art. 2º. Compete ao Grupo de Trabalho de Implementação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos Municipais (GT-RPC), sem prejuízo de outros deveres e prerrogativas previstos em Lei, exercer as funções 
descritas no Decreto Municipal n.º 189/2022. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Sidrolândia (MS), 24 de agosto de 2022. 
VANDA CRISTINA CAMILO 

Prefeita Municipal 
Matéria enviada por Douglas Rodrigo Aguiar Silva 

Divisão de Gestão de Pessoas
CONVOCAÇÃO PERÍCIA

Convocação de servidores para perícia médica . Deverão se apresentar no dia 29/08/2022 (segunda-feira), às 
08 horas no Instituto Previlândia cito a Rua Pernambuco, n.º 860 - Centro, munidos de documentos pessoais e, se 
necessário apresentar documentos médicos como exames, atestados, receitas etc. 

Adriano Lopes Fernandes 
Alexandra Nunes de Jesus 
Ana Mirelly Riquelme Fernandes 
Ana Paula Barbosa dos Santos 
Andressa Fernandes Sanches 
Camila Evelin de Araujo Martins 
Camila Goncalves dos Reis Vieira 
Carlos Alberto Gonçale Araujo 
Caroline Marques Galdino 
Caroliny Lopes da Silva 
Cintia Rodrigues dos Santos Silva 
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Claudineia Silverio da Silva Marques 
Cleidiane Barbosa Prates de Carvalho 
Clenilda Afonso Flores 
Cleydiane Paixoto de Souza Ghizoni 
Cristhiane Alves da Cunha 
Danielli Riromi Miyashiro dos Santos 
Dionisia dos Santos Reis 
Eder Wilson Carrafa 
Edilaine Cabrera Neves 
Edilene Candido Ovidio 
Eleniza da Cruz 
Elimara Julio da Silva 
Elinara Mamedio Andre 
Ellen Karine Brito Silva 
Erdilha Vicente da Silva Lima 
Erica Ledema Nunes 
Estelita Ferreira de Oliveira Teles 
Everton Pereira Sales 
Flavia Walker Martins 
Giovana de Albuquerque 
Ilma Moreira Lopes dos Satos 
Irene Cecilia dos Santos Menezes 
Irene Cecilia dos Santos Menezes 
Isabeli Cristina Cavalcante + Demissional 
Ivan Bittencourt Lopes 
Jacira Merenes Anastacio dos Santos 
Jandarai Castro Silveira Dias 
Jaqueline de Melo Nascimento 
Joedson Davi da Costa Agueiro 
Jose Pereira de Novaes 
Josiane Duarte 
Julieli de Freitas Samaniego 
Karoline Hikahi de Oliveira 
Katia Regina Fleitas de Albuquerque 
Kedma Antunes Miranda 
Kethury Melo dos Santos 
Lariane de Souza Cruz 
Larissa Guardiano Correa 
Leidiane da Conceição Neves 
Lucia de Souza Costa 
Luciana Batista Rosa 
Madlene Moraes Guedes 
Mara Regina Bervian Lanzini 
Maria Aparecida de Oliveira 
Maria Terezinha Lopes 
Marilu Celestina Caetano 
Marineide dos Santos Oliveira 
Marivanai Sides 
Marluce de Oliveira Cavalcante 
Marly Perbelin Rodrigues 
Micheli de Oliveira Crepaldi 
Miriane Dourado dos Santos Barbosa 
Pamela Soares Figueiredo 
Patrícia Alves Barbosa 
Rafaela Barbosa da Silva 
Raquel Dias Rodrigues Fragato 
Raquel Neves de Souza 
Rayane Barros dos Santos 
Rita Alcantara Orico 
Rita de Cassia Alcantara Orico 
Rodrigo dos Santos Moura 
Ronilce Correa dos Santos 
Rosangela Correia de Souza 
Rosely Pereira da Silva Caldeira 
Rosemar Alves da Rocha 
Roseneide Dourado dos Santos Maia 
Rosilene Conceição dos Santos 
Sandra Cabanha 
Sandra Vanusa Ferreira Barbosa 
Solange Nunes de Souza 
Talita Siqueira de Andrade 
Thais Moura Silva 
Thiago de Souza Moreria 
Valdinelli Cabral Peres de Oliveira 
Vania Maria Lopes 
Veronica de Souza Ferreira 
Wellington Felipe da Silva Lima 

Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa 

Divisão de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 988/2022 DE 26 DE AGOSTO DE 2022

“Revoga a Portaria que menciona.” 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA , Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município, 
                        R e s o l v e: 
ARTIGO 1° - Fica revogada a Portaria nº 1548/2021 que cedeu o servidor RENATO DA SILVA SANTOS , matrícula nº 
10731-1, Contador, para a Câmara municipal de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem. 
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de setembro 
de 2022. 
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ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2022. 
VANDA CRISTINA CAMILO 

Prefeita Municipal 
Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022 

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
TORNA PÚBLICO o resultado do processo supra. 
OBJETO:   Contratação de empresa especializada no ramo para execução de serviços por hora trabalhada de mão-
de-obra (pedreiro, pintor, e ajudante geral), em atendimento as solicitações das Gerencias Municipais do Município de 
Sonora, conforme condições, quantidade, e especificações do Edital. 

EMPRESA VENCEDORA 
COMPACTA SOLUÇÕES EM OBRAS E MAT. DE CONSTR. LTDA - ME , vencedora do certame, perfazendo o Valor 
Total de R$ 719.000,00 ( Setecentos e Dezenove Mil Reais) , referente aos itens: 01.1, 01.2, 02.1, 02.2. 
J C PEREIRA - ENGENHARIA - ME , vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de R$ 349.700,00 ( Trezentos 
e Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais) , referente ao item: 03.1, 03.2. 
Sonora – MS, 26 de Agosto de 2022. 
__________________________________________ 
Celso Escobar de Lemos 
Pregoeiro 
Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro. 
__________________________________________ 
ENELTO RAMOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por CELSO ESCOBAR DE LEMOS 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022 

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , torna público para os interessados que 
realizará a Licitação, na Modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 
1048/2021, 910/2021; 277-A/2007 e 396/2008, na forma abaixo especificada: 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 120/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 073/2022 
Data de Abertura: 12 de setembro de 2022 – Horas: 08:00 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na área medica, disponibilizando um profissional médico 
denominado Clinico Geral, com especialidades em cirurgia geral, conforme descrições previamente estabelecidas, 
visando o atendimento da população usuária do SUS do Município de Sonora - MS, conforme especificações, 
quantitativos, e condições constantes do edital e seus Anexos. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, 
sito a Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, nº 750, Centro, Município de Sonora – MS. 
Os interessados poderão obter o Edital completo na Prefeitura Municipal de Sonora – MS (Setor de Licitação), sito a 
Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, nº 750, Centro, ou solicitando através do Telefone (0**67) 3254-1138 
ou 3254-3166, pelo e-mail: licitacao@sonora.ms.gov.br , ou pelo Portal da Transparência, cujo será emitido recibo 
nominativo ao licitante . 

Sonora – MS, 26 de Agosto de 2022. 
    _________________________________ 

     Indianara de paiva leite 
Ger. Munic. de Saúde 

Matéria enviada por CELSO ESCOBAR DE LEMOS 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado do processo supra. 

PROCESSO Nº: 105/2022                 TOMADA DE PREÇOS Nº: 012/2022 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação do prédio da Prefeitura 
Municipal de Sonora – MS, em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme 

mailto:licitacao@sonora.ms.gov.br
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condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
Empresa Classificada: CONSERV CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA , vencedora do certame perfazendo o valor de 
R$ 2.493.452,50 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA 
E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) . 

Sonora – MS, 26 de agosto de 2022. 
_____________________________ 

CRISTIANO BENICIO COSTA 
Presidente da CPL 

Adjudico e Homologo o presente Resultado. 
________________________ 
ENELTO RAMOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Cristiano Benicio Costa 

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P’’ N°4207 26 DE AGOSTO DE 2022

Declara a vacância de cargo do quadro efetivo de servidores da Prefeitura Municipal de Sonora-MS e d á outras 
providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município, 
DECRETA: 
 Art 1°- Fica declarado vago, o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do quadro efetivo de 
servidores da Prefeitura Municipal de Sonora, na Gerência Municipal de Saúde ocupado por FRANCIVALDA DE SOUSA 
MOREIRA, matrícula 1279/1, nos termos do artigo 46, inciso II, da Lei nº 285 de 05 de julho de 2001, Estatuto do 
Servidor Público Municipal, conforme decreto de exoneração de nº 4206/2022. 
Parágrafo Único - Este decreto entra em vigor nesta data. 

Enelto Ramos da Silva 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA 

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P’’ N°4206 26 DE AGOSTO DE 2022

Exonera servidor do quadro efetivo da prefeitura municipal de sonora, por aposentadoria e da outra providência. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município, 
DECRETA: 
Art. 1°- Exonerar, por aposentadoria, o (a) servidor (a) FRANCIVALDA DE SOUSA MOREIRA, matrícula 1279/1, ocupante 
do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Sonora, lotado (a) na Gerência Municipal de Saúde.         
Art.  2°- Este decreto entra em vigor nesta data. 

Enelto Ramos da Silva 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 017/2022 
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL 

EDITAL Nº05 - COMUNICADO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
1.1 Fica suspenso, temporariamente, o processo seletivo simplificado nº17/2022 para a contratação temporária de 
Engenheiro Ambiental. 
1.2 Os candidatos inscritos devem ficar atentos, pois em caso de retomada do processo seletivo, novos prazos e/ou 
novos editais serão divulgados em nossos sites: 
https://sonora.ms.gov.br/v2/processo-seletivo-simplificado-017-2022/ ; 
http://diariooficialms.com.br/assomasul 

Sonora/MS, 26 de agosto de 2022. 
Marcelo Souto 

Presidente da Comissão Examinadora 
Decreto 1149/2022 
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Matéria enviada por MARCELO SOUTO 

COMISSÃO PROCESSO SELETIVO - SAÚDE
EDITAL 09/2022 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 015/2022

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 
            O Sr° Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
TORNA PÚBLICO o presente Edital HOMOLOGANDO O RESULTADO FINAL para os cargos públicos de MOTORISTA I, 
MOTORISTA II e FONOAUDIÓLOGO, do Processo Seletivo Simplificado 015/2022. 

Sonora (MS), Gabinete do Executivo Municipal em 26 de agosto de 2022. 
Enelto Ramos da Silva 

Prefeito Municipal de Sonora/MS 
Matéria enviada por CLAUDIA LIMA DE ABREU BILLIERI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GABRIEL DO OESTE

PREFEITURA
DECISÃO - TP 011/2022

Tomada de Preços nº 011/2022 
Processo Administrativo nº 6269/2022 
Processo Licitatório nº 117/2022 
Diante do parecer jurídico oriundo da Procuradoria Jurídica do Município, que opinou pela não homologação e adjudicação 
do Processo Licitatório nº 117/2022, Tomada de Preços nº 011/2022, cujo objeto é a “ Contratação de empresa 
especializado para execução das obras de construção de banheiro público no estacionamento da Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo - Projeto Cultura Viva, em conformidade com a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo e Projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito de São Gabriel do 
Oeste MS.” , em razão da constatação da ausência de documentos válidos da empresa licitante Markize Construtora 
e Serviços Eireli EPP referente a regularidade fiscal (Alvará de Funcionamento) e qualificação econômico-financeiro 
(Balanço Patrimonial) exigidos legalmente para habilitação da mesma no certame, com fundamento nos artigos 3º, 41 e 
49 da Lei Federal nº 8.666/93 e nas Súmulas 346 e 473 do STF, declaro a anulação do referido procedimento, bem como 
determino seja tomada providências com relação a apresentação de Certidão Negativa referente aos tributos federais e 
à Dívida Ativa da União não autêntica apresentada neste certame e na TP 010/2022 pela licitante . 
Expeça-se ofício à empresa supracitada comunicando a presente decisão. 
Remeto os autos à Superintendência de Compras e Licitações para demais providências. 
Publique-se. 
São Gabriel do Oeste, 26 de Agosto de 2022. 

Jeferson Luiz Tomazoni 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

PREFEITURA
Certidão - PP 060/2022 

Processo Administrativo nº 7292/2022 
Processo Licitatório nº 129/2022 
Pregão presencial nº 060/2022 
Objeto: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para realização de 
Serviços Médicos na forma de Plantões/ Sobreavisos, a serem realizados no Hospital Municipal José Valdir 
Antunes de Oliveira e Transferências intermunicipais, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do 
Município de São Gabriel do Oeste MS . 

Certifico que transcorreu o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 002/2022/FUNSAÚDE oriunda do 
Pregão Presencial nº 060/2022, sem o comparecimento de representante legal da empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.667.864/0001-03 , o qual foi agendada para 
o dia 17/08/2022 a reunião para a assinatura da referida ata e devidamente publicada a convocação no diário Oficial 
dos Municípios ASSOMASUL – http://diariooficialms.com.br/assomasul no dia 10/08/2022, tudo conforme previsto no 
item 8.2 e 8.3 do Edital. 
A convocação para assinatura da Ata foi feito também via email através do endereço eletrônico simsaudeservicoss@
gmail.com em 10/08/2022 e contato telefônico através dos números (44) 3034-2969 e (44) 99974-1667 com o Sr. 
Daniel em 10/08/2022 e 17/08/2022, mas a empresa também não atendeu a convocação. 
Excepcionalmente em virtude da pandemia do COVID-19, a fim de evitar deslocamento do representante legal 
da empresa de seu domicílio, fora disponibilizada em 17/08/2022 a Ata de Registro de Preços para a respectiva 
assinatura no email da licitante simsaudeservicoss@gmail.com , a qual deveria encaminhar à Procuradoria Jurídica 
deste Município o documento impresso e assinado de forma física e encaminhado via correios ou outro meio similar, 
ou de forma digital, nos termos do Decreto Municipal nº 2.528/2021 (Regulamenta o sistema de Assinaturas Digital 
de Documentos e da Outras Providências). 
Ocorre que na véspera da data marcada para assinatura da ATA, a empresa enviou via email pedido de 
desclassificação de sua proposta e a sua dispensa para assinatura da referida ata, sem justificativa legal e 
comprovação de suas alegações para tal ato. 
A referida solicitação feita pela licitante foi indeferida de forma fundamentada pela Presidente da Funsaúde no dia 
17/08/2022 e enviada a respectiva resposta via email à empresa e solicitada o imediato envio da ATA assinada pelo 
representante legal de forma digital naquele mesmo dia ou de forma física pelos correios cujo recebimento dar-
se-ia até  dia 23/08/2022, tendo sido confirmado o recebimento da resposta pela empresa, conforme se vê nos 
documentos em anexo, não podendo a empresa alegar que não recebeu a resposta de sua solicitação e nem a Ata 
para a devida assinatura. 
Tendo em vista o não comparecimento da empresa e também o não recebimento da Ata de Registro de Preços do 
PP 060/2022 devidamente assinada até o prazo dado pela Administração, encaminho o processo administrativo em 
epígrafe à Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS para as devidas providências com 
relação à empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA quanto a aplicação de penalidades previstas em lei e no edital e a 
realização de novo processo licitatório. 

http://diariooficialms.com.br/assomasul
mailto:licitação@novamedicamento.com.br
mailto:licitação@novamedicamento.com.br
mailto:licitação@novamedicamento.com.br
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São Gabriel do Oeste, MS, 26 de agosto de 2022. 
Suellen de Souza Rodrigues 

Assessora Jurídica - OAB /MS 16.997 
Procuradoria Jurídica - PMSGO 

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

PREFEITURA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - TP 014.2022

Processo Administrativo nº 8447/2022 
Processo Licitatório nº 152/2022 
Tomada de Preços nº 014/2022 
Objeto: C ontratação de empresa especializada para execução das obras de construção de uma praça 
no Bairro São Cristóvão, em conformidade com a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo e Projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito de São 
Gabriel do Oeste MS. 
A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS CONVOCA a empresa abaixo relacionada para 
comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 
1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seu representante legal, a fim de assinar o Contrato Administrativo, 
referente ao processo licitatório acima identificado: 
- COPLENGE ENGENHARIA LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 04.349.790/0001-76, n o valor total de R$ 
835.799,92 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 
Excepcionalmente a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva 
assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado de forma física ou 
digitalmente, nos termos do Decreto Municipal nº 2.528/2021, via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias 
úteis. 
A não remessa do contrato assinado ou o não comparecimento na sede administrativa no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento 
da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação. 

São Gabriel do Oeste - MS, 26 de agosto de 2022. 
Suellen de Souza Rodrigues 

Assessora Jurídica–OAB/MS 16.997 
Procuradoria Jurídica - PMSGO 

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

Procuradoria Jurídica
DECRETO N° 2.759/2022 PMSGO/GAB 25 DE AGOSTO DE 2022.

Altera a composição do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal, 
Decreta: 
Art. 1º Fica alterada a composição do C omitê Municipal de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal conforme segue : 
Retira-se: 

Órgão/Entidade Titular 
Secretaria Municipal de Saúde Francine Gnoatto Basso 
Enfermeira ESF IV – Fênix Clara Maria Silva Sá Barros 
Conselho Municipal de Saúde Elias Pereira dos Santos 

Ingressa: 

Órgão/Entidade Titular 
Secretaria Municipal de Saúde Geraldo Rolim 
Enfermeira ESF IV - Fênix Cláudia dos Santos Silva 
Conselho Municipal de Saúde Ivanilda Gonçalves do Nascimento 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Gabriel do Oeste/MS, 25 de agosto de 2022. 

JEFERSON LUIZ TOMAZONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa 
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Procuradoria Jurídica
DECRETO N° 2.758/2022 PMSGO/GAB 25 DE AGOSTO DE 2022.

Altera a composição do Comitê Municipal de Mobilização de Combate ao Vetor Aedes Aegypti. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal, 
Decreta: 
Art. 1º Fica alterada a composição do C omitê Municipal de Mobilização de Comate ao Vetor Aedes Aegypti conforme 
segue : 
Retira-se: 

Órgão/Entidade Titular 
FUNSAÚDE Letícia Martelli 
Enfermeira ESF IV – Fênix Clara Maria Silva Sá Barros 
UAB Silvonei Alves Nogueira 

Ingressa: 

Órgão/Entidade Titular 
FUNSAÚDE Alex Junior Oliveira 
Enfermeira ESF IV - Fênix Cláudia dos Santos Silva 
UAB Roselida Siliprandi Padilha 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Gabriel do Oeste/MS, 25 de agosto de 2022. 

JEFERSON LUIZ TOMAZONI 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa 

HOSPITAL MUNICIPAL
Edital n.º 004/2022 FUNSAUDE – Convocação de Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 

008/2022 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 
22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal 
nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado nº008/2022, na função de Cozinheiro comparecer à Fundação de Saúde Publica de São Gabriel 
do Oeste (Hospital Municipal), sito a Rua João Evangelista Rosa 1156, Centro, São Gabriel do Oeste/MS, munidos de 
todos os documentos especificados no edital, e conforme anexo, até a data de 30 de agosto de 2022. 

Candidato Convocado 

Função:  Cozinheiro 
Nº de Inscrição Candidato Classificação 

009 Rosimeire dos Reis Silva 1° 

O não comparecimento dos candidatos no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo 
Simplificado nº 008/2022. 

São Gabriel do Oeste, 26 de agosto de 2022 . 
MICHELE PAUPERIO 

Presidente da FUNSAÚDE 
Relação de documentos necessários para apresentar no ato da contratação. 

Cédula de Identidade /RG; 
CPF (regularizado); 
título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste, 
comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição 
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil); 
PIS/PASEP; 
certidão de nascimento ou casamento; 
certidão de nascimento do(s) filho(s); 
cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos); 
declaração da escola, para provar que está matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia); 
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comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo); 
1 (uma) foto 3x4 recente e colorida; 
certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64); 
comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função; 
comprovante do tipo sanguíneo; 
número de conta bancária no banco determinado pela FUNSAÚDE; 
exame admissional; 
telefone para contato; 
e-mail; 

Matéria enviada por CARLA ADRIANA TONETTO 

PREFEITURA
Extrato do Contrato 186/2022 - PP 068/2022

Contrato Administrativo nº 186/2022 
Processo Administrativo nº 6596/2022 
Processo Licitatório nº 151/2022 
Pregão Presencial nº 068/2022 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste 
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 
Objeto: Contratação de empresa especializada em recrutamento de estagiários de nível superior e nível médio, pelo 
período de 12 (doze) meses , em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças do município de 
São Gabriel do Oeste/MS , em conformidade com o Termo de Referência Anexo VIII e condições contidas no Processo 
Licitatório n° 151/2022,. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02. 
Dotação Orçamentária: 

020103 Secretaria de Administração e Finanças 
04.122.0001.2009.0000 Gestão Administrativa 
3.3.90.39.00 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), 
devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a 
integrar o presente contrato independente de sua transcrição. No preço cotado já estão incluídos todos os impostos, 
contribuições, taxas, fretes, transporte e todos os demais encargos incidentes. Os preços serão irreajustáveis, ressalvado 
o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente comprovado por meio de documentação fiscal ou 
outro documento hábil para demonstrar a variação do preço de mercado. 
Pagamento: O pagamento será efetuado pela Contratante até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços, a partir 
do aceite e após a apresentação da respectiva documentação dos serviços objeto deste instrumento devidamente 
atestados pelo responsável da unidade recebedora, acompanhado das certidões ficais. A Contratante disporá do 
prazo de 3 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 
preenchimento; após a apresentação dos mesmos. 
Do prazo De vigência- O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por 12 
(doze) meses ou até o término dos serviços licitados em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial 
nº 068/2022, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Julio César da Silva. 
Data da assinatura: 23 de agosto de 2.022. 

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

PREFEITURA
Extrato do Contrato 021/2022/FUNSAÚDE - DISPENSA LICITATÓRIA 032/2022

Contrato Administrativo nº 021/2022/FUNSAÚDE 
Processo Administrativo nº 001/2022/FUNSAÚDE 
Processo Licitatório nº 143/2022 
Dispensa Licitatória nº 032/2022 
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE 
Contratada : Noeli da Silva Belem 91777860172 
Objeto: C ontratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos no que tange a confecção de 
formulários impressos e carimbos para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Munícipio de São 
Gabriel do Oeste MS - FUNSAÚDE, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 143/2022, 
Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 001/Funsaúde/2022. 
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Fundamentação legal: Lei Federal 14.133/2021 
Dotação Orçamentária: 

020300 Fundação de Saúde 
10.302.0003.2033.0000 Funsaúde Hospital Municipal 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

Valor : Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 
20.050,38 (vinte mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos), em conformidade com a proposta da Contratada, 
que passa a integrar o presente contrato independente de sua transcrição, conforme realização dos serviços contratados. 
No preço cotado já estão incluídos todos os impostos, contribuições, taxas, fretes, transporte e todos os demais 
encargos incidentes. Os preços serão irreajustáveis, ressalvado o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, desde 
que devidamente comprovado por meio de documentação fiscal ou outro documento hábil para demonstrar a variação 
do preço de mercado. 
Pagamento : O Contratante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. art. 115 ao 123  da Lei n° 14.133/2021. Havendo erro na 
Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento 
sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer 
ônus para o Município. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária. 
Prazo d e Vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo 
período de 12(doze) meses ou até o término da entrega dos produtos/serviços, o que ocorrer primeiro, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 107 e 113, da Lei nº 14.133/2021. 
Assinantes: Michele Alves Pauperio/ Noeli da Silva Belem. 
Data da assinatura: 18 de agosto de 2022.                                  

Matéria enviada por Suellen de Souza Rodrigues 

PREFEITURA
Extrato do Contrato 184/2022 - Dispensa Licitatória 035/2022

Contrato Administrativo nº 184/2022 
Processo Administrativo nº 8219/2022 
Processo Licitatório nº 150/2022 
Dispensa nº 035/2022 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste 
Interveniente: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste 
Contratada: Marcia Maia Barbosa 63954494191 
Objeto: Contratação de empresa para os serviços de consultoria e assessoria pedagógica nas disciplinas de Português e 
Matemática, para o Projeto Além da Escola, em conformidade com o Termo de Referência, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no 
Processo Licitatório n° 150/2022, Termo de Referência constante no processo administrativo nº 8219/2022, que passam 
a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/1993. 
Dotação Orçamentária: 

020800 Fundo. Manut, Desenvol. Da Educ.Básica.Valoriz.Prof.Educ.FUNDEB 
12.361.0004.2045.0001 Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas 
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Do Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 
15.500,000 (quinze mil e quinhentos reais), devendo ser mediante 5 parcelas de R$ 3.100,00 (três mil e 
cem reais), em conformidade com o Termo de Referência em Anexo. 
Da Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo 
período de 05 (cinco) meses, em condições estipuladas no Termo de Referência da Dispensa nº 035/2022, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Danielle Souza Emiliani/Marcia Maia Barbosa 
Data da assinatura: 19 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

Procuradoria Jurídica
LEI Nº 1.259/2022 DE 25 DE AGOSTO DE 2022

Cria o Concurso Desenhe seu Herói – 1ª Edição, com o tema Heróis ou Vilões do Universo MARVEL ou DC e 
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dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica criado o Concurso Desenhe seu Herói com o Tema Heróis ou Vilões do Universo MARVEL ou DC, no âmbito 
do Município de São Gabriel do Oeste – 1ª Edição, com o objetivo de promover, envolver, valorizar e incentivar os 
desenhistas do nosso Município. 
Art. 2º As inscrições para a 1ª Edição do Concurso Desenhe seu Herói, são gratuitas e ilimitadas, podendo ser realizadas 
no período estabelecido no Regulamento, anexo I, da presente Lei, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição, 
anexo II,  e entrega na Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, situada na Rua Pernambuco nº 1008 – 
Bloco da Prefeitura Municipal. 
Art. 3º A participação no concurso não gera aos participantes qualquer direito ou vantagem que não esteja prevista 
nesta Lei. 
Art. 4º Os inscritos no concurso autorizam o Município de São Gabriel do Oeste, a fazer uso das imagens dos desenhos 
para divulgação e acervo em caráter definitivo e gratuito. 
Art. 5º O resultado da premiação será divulgado no site oficial e nas redes sociais do Município de São Gabriel do Oeste 
e o pagamento em até quinze dias úteis após a divulgação dos resultados conforme cronograma a ser definido. 
Art. 6º Fica criada a Comissão organizadora, a ser nomeada pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, 
que será composta por cinco membros. 
Art. 7º A função de membro da Comissão Organizadora não é remunerada, constituindo relevante interesse público, 
não gerando qualquer relação de natureza empregatícia, fiscal ou previdenciária com o Município de São Gabriel do 
Oeste. 
Art. 8º O valor da premiação a ser distribuída aos vencedores do concurso conforme as suas categorias, estão 
disciplinados no Regulamento do Concurso, anexo I, da presente Lei. 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, ficam autorizadas pelo seguinte Crédito Especial: 

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE 
Código de Dotação Descrição do Código Valor R$ 

02.01.08 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo  
13.392.0008.1021.0000 Desenvolvimento Projetos Culturais  

33.9031.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e outras 1.350,00 
F. R. 0.1.00 Recursos Ordinários  

 Total do Crédito Especial 1.350,00 

A rt. 10. O crédito aberto na forma do Art. 9º será coberto com recursos provenientes de anulação da 
seguinte dotação: 

Código de Dotação Descrição do Código Valor R$ 
02.01.08 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo 

13.392.0008.1020.0002 Festas e Eventos Municipais – Aniversário do Município 
33.9031.00 Premiações 1.250,00 
33.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 100,00 

Total da Anulação 1.350,00 

Art. 11. A presente Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo. 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
São Gabriel do Oeste, 25 de agosto de 2022. 

JEFERSON LUIZ TOMAZONI 

Prefeito Municipal 

LEI Nº 1.259/2022 DE 25 DE AGOSTO DE 2022 
ANEXO I 

REGULAMENTO DO CONCURSO DESENHE SEU HERÓI – 1ª EDIÇÃO 
1 – Apresentação 
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo-SECDET com 
apoio da Barbearia Marvel, promove o “1º Concurso Desenhe seu Herói – 1ª Edição” com o tema “Heróis ou Vilões”do 
Universo MARVEL ou DC. 
Só podem participar munícipes de São Gabriel do Oeste/MS. 
Nas condições estabelecidas neste regulamento serão escolhidos os 02 (dois) desenhos, primeiro e segundo lugar, 
dividido em três categorias: 
1º Categoria - até 09 anos de idade; 
2 º Categoria - de 10 a 17 anos de idade; 
3º Categoria - acima de 18 anos de idade. 
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2 – Do Objeto  
O Concurso visa promover, envolver, valorizar e incentivar os desenhistas do nosso município. 
3 – Da entrega dos Desenhos e Inscrição 
Os trabalhos (desenhos) devem ter o nome completo do autor, juntamente com uma cópia do RG ou CPF e ficha de 
inscrição, constante de anexo I (preenchida), devendo ser entregues na SECDET, Rua Pernambuco, 1008 (Bloco E na 
Prefeitura Municipal). 
A entrega do desenho implica na efetivação da inscrição, onde o autor e seus responsáveis estão automaticamente 
concordando com as regras e Regulamento do Concurso, inclusive autorizando e transferindo a SECDET, o direito de uso 
do desenho sem qualquer ônus, sua publicação, exposição e divulgação por qualquer meio ou local. 
4 – Dos Desenhos 
Cada concorrente pode participar com apenas 01 (um) desenho. O desenho pode ser desenvolvido em qualquer das 
modalidades (aquarela, lápis, canetas, giz de cera e outros) devendo ser apresentado no papel formato A3. O desenho 
deve ser inédito, ou seja, uma obra original que não tenha sido copiada, editada, publicada ou divulgada por qualquer 
meio de comunicação anteriormente. Ele também deve seguir a temática do concurso definida como “Heróis ou Vilões” 
do universo MARVEL ou DC. 
5 – Dos Prazos 
O período para entrega dos desenhos será até o dia 30 de setembro de 2022. O desenho deve ser entregue em 
condições para avaliação. Todos os desenhos recebidos e devidamente inscritos podem ser publicados nas páginas 
oficiais da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e SECDET.O anúncio dos ganhadores será realizado por meio 
das redes sociais no dia 5 de outubro de 2022. 
6 – Da seleção 
A seleção dos vencedores será feita por uma Comissão Julgadora que irá avaliar e julgar os trabalhos/desenhos. 
7 – Da Premiação e Pagamento 
A premiação dos vencedores será do primeiro ao segundo colocado e se dará da seguinte forma para cada categoria: 
- 1º Categoria - até 09 anos de idade: 1º Lugar - R$ 200,00 
2º Lugar - R$100,00 
- 2 º Categoria - de 10 a 17 anos de idade: 1º Lugar - R$ 300,00 
2º Lugar - R$150,00 
- 3º Categoria - Adultos: 1º Lugar - R$ 400,00 
2º Lugar - R$ 200,00 
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a divulgação Oficial dos Resultados, via transferência 
bancária em conta cadastrada no ato da inscrição em nome do candidato titular e em caso de menores de idade, pelo 
representante legal indicado (não é aceito PIX). 
O pagamento da premiação pode ficar condicionado à regularidade do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do participante 
responsável pela inscrição, ou do representante legal (em caso de candidato menor de idade), junto a Receita Federal. 
A entrega do prêmio ocorrerá mediante anuncio da prefeitura nas redes sociais divulgando a data e local da entrega. 
8 - Disposições Finais 
A Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo pode suspender o Concurso, sem que isso caiba a qualquer participante o 
direito de reclamação, observados os casos de ocorrência de caso fortuito, Covid-19, força maior, ou ainda, razões de 
interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento. 
A Comissão poderá excluir do Concurso, os desenhos cujos participantes não observarem as disposições contidas neste 
Regulamento ou contrariarem as normas da organização. 
Os candidatos concordam desde a inscrição, em ceder à Prefeitura de São Gabriel do Oeste o direito do uso de imagem, 
em caráter definitivo e gratuito, independentemente de qualquer formalização, no país ou exterior, em relação às fotos, 
filmagens ou qualquer outro meio, realizadas durante as etapas de inscrição, seleção ou apresentação, para utilização 
como divulgação institucional. O candidato ainda concordara em enviar materiais de foto/vídeo, caso a Comissão/
Organização assim o solicite, para produção da apresentação durante o evento. 
Os casos omissos serão resolvidos e deliberados pela Comissão. 
O ato da inscrição implicará a sujeição dos interessados às cláusulas e condições estabelecidas neste Regulamento. 
Não podem se inscrever neste Concurso os membros que compõem a Comissão. 
O candidato que em qualquer hipótese perturbar a ordem, será desclassificado. 
As eventuais dúvidas referentes ao presente Regulamento podem ser esclarecidas na sede da Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo-SECDET, na Rua Pernambuco, 1008 – Centro, de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h, 
ou via telefone (67) 3295-3977/ 67 99186-8046, no período de inscrição estabelecido neste Regulamento. 
As decisões da Comissão e da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo-SECDET são finais e irrecorríveis. 

São Gabriel do Oeste, 25 de agosto de 2022. 

 

JEFERSON LUIZ TOMAZONI 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.259/2022 DE 25 DE AGOSTO DE 2022 
ANEXO II 

Ficha de inscrição -  Concurso Desenhe Seu Herói – 1ª Edição 
Nome do responsável pelo autor do desenho: ( ) pai ( ) mãe ( ) avô ( ) avó 
( ) responsável legal (se caso menor): _______________________________ 
Nome do autor: 

 
  

CPF:                                                   Telefone residencial:                                              
Telefone celular:                                   
Endereço:                                                nº             Bairro: ____________________ 
Email:                                                       
Data de nascimento:   /    /     
Escolaridade:                                                                                                                        
Nome do desenho:                                                                                                              
Categoria: 
( ) 1ª categoria, até 09 anos de idade 
(  ) 2ª categoria, de 10 a 17 anos de idade 
( ) 3ª categoria, acima de 18 anos de idade. 
Todos os inscritos no Concurso, pelos seus representantes legais, independente da classificação a ser feita pela comissão 
avaliadora, autorizam a Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, a manter em seus arquivos 
os desenhos apresentados, bem como divulgar tais desenhos, por todo e quaisquer meio ou instrumento, podendo 
ser reproduzido em veículos que assim desejar; impressos, jornais, folhetos, cartazes, vídeo, internet, televisão ou 
outros; ou ainda, por qualquer outra forma de comunicação, como CD e DVD, pela quantidade de vezes que ela 
pretender. Inciso 3º. Os participantes do Concurso, pelos seus representantes legais, com a inscrição acima referida, 
efetivamente, autorizam a divulgação do desenho que apresentarem, nos termos do “caput”, e renunciam a qualquer 
tipo de pagamento a título de direitos autorais ou de direito correlatos. Eu, responsável legal pelo autor do desenho, 
declaro: 
que as informações expressas nesta ficha são expressão da verdade; 
que estou ciente do regulamento deste concurso; 
que autorizo a utilização e divulgação da imagem de meus dependentes participantes no Concurso Desenhe Seu Herói, 
no(s) meio(s) de comunicação. 

______________________ 
Assinatura do Participante 

   i,enhe Seu Herncurso de Desenhoa de Cultura, Desporto e Turismo, 
__________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

JEFERSON LUIZ TOMAZONI 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa 

PREFEITURA
Despacho de Homologação e Adjudicação - TP 014.2022

Processo Administrativo nº 8447/2022 
Processo Licitatório nº 152/2022 
Tomada de Preços nº 014/2022 
Objeto: C ontratação de empresa especializada para execução das obras de construção de uma praça 
no Bairro São Cristóvão, em conformidade com a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo e Projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito de São 
Gabriel do Oeste MS . 
Encerrado o procedimento licitatório acima descrito, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com 
fundamento na Lei nº 8.666/93, Homologo  e Adjudico o objeto licitado para a empresa COPLENGE ENGENHARIA 
LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 04.349.790/0001-76, com valor total de R$ 835.799,92 (oitocentos e trinta e 
cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 
Remeto os autos à Procuradoria Jurídica e Contabilidade Geral e para as demais providências. 
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São Gabriel do Oeste - MS,  26 de agosto de 2.022. 
Jeferson Luiz Tomazoni 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES 

Diretor geral de compras
RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 079.2022

Resultado de Licitação Pública 
Modalidade Pregão Presencial nº 079/2022 

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata 
de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 079/2022, que tem por objeto a 
Formação de Registro de Preços para  a aquisição de Analisador Hematológico para atender as necessidades 
do Laboratório Municipal de Análises Clínicas do município de São Gabriel do Oeste-MS, em conformidade 
com as especificações constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, sagrou-se Vencedor a a 
empresa: 

Item 

Formação de Registro de Preços para a aquisição de Analisador 
Hematológico para atender as necessidades do Laboratório Municipal 
de Análises Clínicas do município de São Gabriel do Oeste-MS, em 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I e demais Anexos . 

Und Quant. V. Unit. V. Total Empresa 
Vencedora 

1 

ANALISADOR HEMATOLÓGICO- Contador Hematológico automatizado de 
células 
sanguíneas, novo, mínimo de 26 parâmetros, com velocidade apartir de 50  
testes / hora , possuir memória para no mínimo 80.000 resultados e gráficos. 
Possibilidade de utilizar amostras diluídas para valores altos de WBC, RBC e 
PLT. Para contagem diferencial de células brancas WBC utilizar princípio de 
citometria de fluxo através de fluorescência ou citometria optica hydrofocus 
free OCHF.Possuir um parâmetro para células imaturas que realize a contagem 
especifica somente da linhagem granulocitíca(pró-mielócito, mielócito 
e  metamielócito). Possuir Alarmes para presença significativa de linfócitos 
atípicos, neutrófilos 
bastonetes, Blastos e agregados plaquetários. Utilizar impedância com foco 
hidrodinâmico ou utilizar dispersão de luz para contagem de Plaquetas e 
RBC. Determinação da Hemoglobina por método que comprove não haver 
interferência de Turbidez como: Lipemia ou Leucocitose na amostra e o 
reagente deverá possuir ausência de cianeto. Realizar pelo menos os seguintes 
parâmetros : WBC, RBC,HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, 
MONO%, EO%, BASO%, IG%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, 
RDW-SD, RDW-CV, MPV, PCT, PDW e P-LCR . Possuir sampler de amostras. 
Volume de aspiração de amostra máximo de 25 uL em tubos abertos ou 
fechados. Possibilidade opcional de : Análise de líquidos biológicos com 
diferencial de 2(duas) partes, contagem de reticulócitos % e # , fração de 
reticulócitos imaturos ,conteúdo de Hemoglobina do reticulócito, fração 
deplaquetas imaturas e uma segunda (outra) metodologia para contagem de 
plaquetas. Possibilidade de modo de contagens muito baixas de leucócitos 
para maior precisão.Possuir Flags ajustáveis de acordo com usuário. Ciclo 
de inicialização automática. Mínimo de manutenção com apenas um ciclo de 
desliga. Além de possuir o gerenciamento de controle de qualidade interno com 
possibilidade de no mínimo 90 arquivos, o equipamento deverá possuir em seu 
software um programa de controle de qualidade externo em rede (online) e com 
sistema de revisão com o fabricante e com outros usuários (interlaboratorial) 
do uipamento, podendo assim atender o item 4.12- RDC 302 / 2005 Anvisa. 
O equipamento deverá possuir diodo semicondutor como fonte de laser, para 
baixo consumo de energia elétrica. A Plataforma operacional deverá possuir 
interface em Windows. Deverá acompanhar Nobreak compatível e impressora.
Obrigatório apresentar catálago descritivo com as especificações 

Und 1 135.000,00 135.000,00 M.S DIAGNÓSTICA 
LTDA 

  Total dos Itens com Menor Preço     R$ 135.000,00 
        

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Agosto de 2.022. 
Poliana de Oliveira Gomes – Pregoeira 

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão 

Diretor geral de compras
ADJUDICAÇÃO PP 079.2022

ADJUDICAÇÃO 
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, 
modalidade Pregão Presencial nº 079/2022, que tem por objeto a Formação de Registro de Preços para  a aquisição 
de Analisador Hematológico para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clínicas do 
município de São Gabriel do Oeste-MS, em conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I e demais Anexos, ADJUDICO o objeto do referido Pregão Presencial a favor da Empresa: M.S 
DIAGNÓSTICA LTDA para todos os itens com valor total R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais). 
São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Agosto de 2.022. 
Poliana de Oliveira Gomes – Pregoeira 

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão 
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Diretor geral de compras
ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 081/2022

ADJUDICAÇÃO 
Pregão Presencial 081/2022 
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, 
modalidade Pregão Presencial nº 081/2022, que tem por objeto a Seleção de Proposta mais vantajosa para o 
Município, visando a locação de máquina tipo trator esteira para realização dos serviços de desobstrução 
e nivelamento na área de resíduos sólidos – Lixão, em atendimento a Secretaria Infraestrutura e Trânsito, 
em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência , Adjudico em favor da  empresa: 
Claudir José Bertoncelli & Cia Ltda. ME,  com o valor total de R$ 213.350,00  (duzentos e treze mil, trezentos e 
cinquenta reais). 
São Gabriel do Oeste – MS, 26 de agosto de 2.022. 
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro 

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão 

Diretor geral de compras
Resultado de Licitação Pública 

Modalidade Pregão Presencial nº 076/2022
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de 
Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 076/2022, que tem por objeto a Seleção 
de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a formação de Registro de Preços para 
a contratação de empres a especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de Neurocirurgia , em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses , sagrou-se Vencedor a a empresa: 

Item 

Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, 
visando a formação de Registro de Preços para a contratação de 
empres a especializada na Prestação de Serviços Médicos na área 
de Neurocirurgia , em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo período de 12 meses. 

Und Quant. V. Unit. V. Total Empresa Vencedora 

1 Consulta Médica Ambulatorial Consulta 1.920 220,00 422.400,00 CNE Neurologia Clinica 
e Neurocirurgia Ltda 

Total dos Itens com Menor Preço    R$ 422.400,00 

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de agosto de 2.022. 
Poliana de Oliveira Gomes – Pregoeira 

Diretor geral de compras
ADJUDICAÇÃO 

Modalidade Pregão Presencial nº 076/2022
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, 
modalidade Pregão Presencial nº 076/2022, que tem por objeto Seleção da proposta mais vantajosa para a administração 
pública visando a Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a formação de 
Registro de Preços para a contratação de empres a especializada na Prestação de Serviços Médicos na área 
de Neurocirurgia , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses , ADJUDICO 
o objeto do referido Pregão Presencial a favor da Empresa: 

Item 

Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, 
visando a formação de Registro de Preços para a contratação de 
empres a especializada na Prestação de Serviços Médicos na área 
de Neurocirurgia , em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo período de 12 meses. 

Und Quant. V. Unit. V. Total Empresa Vencedora 

1 Consulta Médica Ambulatorial Consulta 1.920 220,00 422.400,00 CNE Neurologia Clinica 
e Neurocirurgia Ltda 

Total dos Itens com Menor Preço    R$ 422.400,00 

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de agosto de 2.022. 
Poliana de Oliveira Gomes – Pregoeira 

Diretor geral de compras
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2022
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria de Municipal 
de Infraestrutura e Trânsito, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as 
disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 73/2009 , Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações 
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posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a administração 
pública, visando a contratação de empresa(s) para a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, em sessão pública, às 08:00 
horas do dia 13 de setembro de 2022,  na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São 
Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação. 
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br 
São Gabriel do Oeste – MS, 26 de agosto de 2.022. 
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro 

Diretor geral de compras
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 081/2022

Resultado de Licitação Pública 
Pregão Presencial 081/2022 
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata 
de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 081/2022, que tem por objeto 
Seleção de Proposta mais vantajosa para o Município, visando a locação de máquina tipo trator esteira para 
realização dos serviços de desobstrução e nivelamento na área de resíduos sólidos – Lixão, em atendimento 
a Secretaria Infraestrutura e Trânsito, em conformidade com as especificações constantes do Termo de 
Referência , sagrou-se Vencedor a a empresa: Claudir José Bertoncelli & Cia Ltda ME,  com o valor total de R$ 
213.350,00  (duzentos e treze mil, trezentos e cinquenta reais). 
São Gabriel do Oeste – MS, 26 de agosto de 2.022. 
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro 

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão 

Secretaria Municipal de Assistência Social
Extrato da Nota de Empenho nº 1173 - ARP 21/2021 - SEMAS

Extrato da Nota de Empenho 
Nota de Empenho nº: 1173 
Pregão Presencial nº 097/2021 
Processo Administrativo nº 9411/2021 
Ata de Registro de Preços nº 021/2021 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste. 
Interveniente : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 
Contratado: Oliveira e Oliveira Serviços Funerários LTDA ME 
Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Falecido(a) : Eliana Santos de Arruda 
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 073/2009 
Dotação orçamentária: 

02 Poder Executivo 
04 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS 
3.3.90.32.03 Material. Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
08.244.0006.2034.0004 Proteção Social Básica 

Valor: R$ 1.287,75 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) 
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda - Secretária Municipal de Assistência Social 
Data : 18/08/2022 

Matéria enviada por ESLAINE ZANDOMENIGHI 

Secretaria Municipal de Assistência Social
Extrato da Nota de Empenho nº 1170 - ARP 003/2022 - SEMAS

Extrato da Nota de Empenho 
Nota de Empenho nº: 1170 
Pregão Presencial nº 016/2022 
Processo Administrativo nº 1252/2022 
Ata de Registro de Preços nº 003/2022 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste. 
Interveniente : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 
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Contratado: Prev-Oeste Serviços Postumos LTDA. 
Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Falecido(a) : Aparecido da Silva 
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 073/2009 
Dotação orçamentária: 

02 Poder Executivo 
04 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS 
3.3.90.32.03 Material. Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
08.244.0006.2034.0004 Proteção Social Básica 

Valor: R$ 3.777,80 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) 
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda - Secretária Municipal de Assistência Social. 
Data : 18/08/2022 

Matéria enviada por ESLAINE ZANDOMENIGHI 

Secretaria de Assistência Social
Extrato da Nota de Empenho nº 1171 - ARP 003/2022 - SEMAS

Extrato da Nota de Empenho 
Nota de Empenho nº: 1171 
Pregão Presencial nº 016/2022 
Processo Administrativo nº 1252/2022 
Ata de Registro de Preços nº 003/2022 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste. 
Interveniente : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 
Contratado: Prev-Oeste Serviços Postumos LTDA. 
Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Falecido(a) : Eliana Santos de Arruda 
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 073/2009 
Dotação orçamentária: 

02 Poder Executivo 
04 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS 
3.3.90.32.03 Material. Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
08.244.0006.2034.0004 Proteção Social Básica 

Valor: R$ 3.777,80 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) 
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda - Secretária Municipal de Assistência Social. 
Data : 18/08/2022 

Matéria enviada por ESLAINE ZANDOMENIGHI 

Secretaria Municipal de Assistência Social
Extrato da Nota de Empenho nº 1172 - ARP 21/2021 - SEMAS

Extrato da Nota de Empenho 
Nota de Empenho nº: 1172 
Pregão Presencial nº 097/2021 
Processo Administrativo nº 9411/2021 
Ata de Registro de Preços nº 021/2021 
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste. 
Interveniente : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 
Contratado: Oliveira e Oliveira Serviços Funerários LTDA ME 
Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Falecido(a) : Aparecido da Silva 
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 073/2009 
Dotação orçamentária: 
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02 Poder Executivo 
04 Fundo Munic. Assist. Social - FMAS 
3.3.90.32.03 Material. Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
08.244.0006.2034.0004 Proteção Social Básica 

Valor: R$ 1.275,00 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais) 
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda - Secretária Municipal de Assistência Social 
Data : 18/08/2022 

Matéria enviada por ESLAINE ZANDOMENIGHI 

PREFEITURA
Autorização e Ratificação de Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 9008/2022 
Processo Licitatório nº 178/2022 
Dispensa Licitatória nº 037/2022 
Assunto: Dispensa de licitação 

Autorização e Ratificação de Dispensa de Licitação 
1.Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com  fulcro no inciso II do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021. 
2.Objeto: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de peças e manutenção de motos, pelo período de 12 
meses, com a finalidade de atender as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/ SMS 
3.Contratada: Valdecir José Berto, inscrita no CNPJ nº 02.732.217/0001-11. 
4.Valor: R$ 44.633,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e três reais). 
5.Publique-se, para fins do disposto no art. 72, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, 
por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município. 
6.À Procuradoria Jurídica para formalização do Contrato e ao Departamento de Contabilidade para as demais providências. 
São Gabriel do Oeste /MS, 26 de agosto de 2022. 

___________________________ 
Jeferson Luiz Tomazoni 

Prefeito Municipal 
__________________________ 

Geraldo Rolim 
Secretário Municipal de Saúde 

Matéria enviada por Romilda Pereira da Silva 

PREFEITURA
Despacho de Homologação P.A. - 43578/2017 - C

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°. 43578/2017 
INSTRUMENTO: Termo de Fomento N°. 01/2017 
PERÍODO: 01/04/2020 a 31/12/2020 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços para execução do Projeto de Fortalecimento 
dos Serviços de Segurança Pública sediados no Município de São Gabriel do Oeste, conforme Plano de Trabalho constante 
nos autos nº 43578/2017. 
Encerrado o procedimento de Prestação de Contas Final, depois de cumprida todas as fases legais e administrativas, com 
fundamento na Lei n° 13.019/2014 e Decreto Municipal n°1.342/2017, Art. 53 Inciso II, HOMOLOGA o parecer conclusivo 
do Gestor da Parceria e o Parecer Técnico da Unidade Gestora, referente ao Termo de Fomento n° 001/2017 - AMESP, 
em epígrafe, da Associação para o Melhoramento de Segurança Pública de São Gabriel do Oeste CNPJ 08.805.770/0001-
53 com o valor de R$ 40.177,53 (Quarenta, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos). 

São Gabriel do Oeste, 25 de Agosto de 2022. 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIAS DE SÃO GABRIEL DO OESTE – 
DECRETO N° 1.910/2019. 
Raquel Teresinha Balico 
Presidente da Comissão 
Kennia Cândida Ferreira das Neves 
Membro 
Kézia Rodrigues Marques Casagranda 
Membro 
Edwin Diogo Guilhen Garcia 
Membro 
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Juciley Pereira Magalhães 
Membro 

Matéria enviada por Edwin Diogo Guilhen Garcia 

SAAE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2022 
Contrato Administrativo nº 023/2022 
Processo Administrativo nº 062/2022 
Processo Licitatório nº 146/2022 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO 
Contratado : Rabellos alfaiataria Ltda 
Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/1993, bem como a clausula terceirado contrato ora aditivado. 
Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato em 
epígrafe nos termos da justificativa e autorização anexas, parte integrante deste instrumento. 
Do prazo: Prorroga-se a vigência e a execução do contrato nº 023/2022 pelo período de 20 (vinte) dias a contar do seu 
vencimento, passando a viger até 14/09/2022. 
Assinantes: Rosenilda Pires da Silva/ Ezequias Rabelo a Silva . 
Data da assinatura: 25 de agosto de 2022. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo nº 002/2022 
Contrato Administrativo nº 025/2020 
Processo Administrativo nº 082/2020 
Processo Licitatório nº 157/2020 
Exigibilidade de Licitação nº 003/2020 
Contratante:  Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE /SGO 
Contratado :   AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 
Fundamento Legal: Art. 57, Incisos II e IV e Artigo 65, § 1º da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a Clausula Nona 
do Contrato ora aditivado. 
Do Objeto: Prorrogação do prazo da  vigência do Contrato original  e Termo Aditivo 001/2021, por mais 12(doze)  
meses,  até 18/08/2023,a contar do término de sua vigência, bem como o reajuste do valor contratado. 
Do Reajuste : O valor contratado será reajustado e corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses, 
de acordo com o acumulado IPCA (IBGE) dos últimos 12(doze) meses, totalizando a quantia proporcional ao prazo 
aditivado, passa a ser de R$ 9.193,31(nove mil cento e noventa e três reais e trinta e um centavos). 
Da vigência : A prorrogação da vigência se dará até 18/08/2023, em conformidade com a Cláusula Nona do referido 
Contrato, ou seja, 12(doze) meses. 
Da Ratificação das Demais Cláusulas : Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora modificado, que 
permanecem em vigor e inalteradas. 
Assinantes: Rosenilda Pires da Silva / Graciele Lima Domingos. 
Data de assinatura: 18 de agosto de 2022. 

Matéria enviada por Neida Lurdes Balzan 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022.

Despacho do Prefeito . 

Processo Administrativo n°. 643/2022. 
1) Adoto a justificativa de Dispensa da Licitação, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei 
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores. 
2) ADJUDICO: Contratação de empresa especializada para locação de materiais para atender os eventos das Secretarias 
Municipais. 
Valor total de R$ 17.440,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais). 

Item Especificação Quant Valor unit Valor total 
1 LOCAÇÃO DE VASO GRANDE 36 30,0000 1.080,00 
2 LOCAÇÃO ARRANJOS GRANDES 36 60,0000 2.160,00 
3 LOCAÇÃO ARRANJOS PEQUENOS 36 30,0000 1.080,00 
4 LOCAÇÃO COLUNA BC 16 15,0000 240,00 
5 LOCAÇÃO COPOS 500 0,8000 400,00 
6 LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLASTICO 1.100 2,5000 2.750,00 
7 LOCAÇÃO JARRAS DE VIDRO 25 4,0000 100,00 
8 LOCAÇÃO PAREDE DE PALLET 6 30,0000 180,00 
9 LOCAÇÃO PIRES 500 1,0000 500,00 
10 LOCAÇÃO SOBRE TOALHAS 50 3,5000 175,00 
11 LOCAÇÃO SUQUEIRA DE VIDRO 25 45,0000 1.125,00 
12 LOCAÇÃO TAÇAS 500 0,8000 400,00 
13 LOCAÇÃO TALHERES (GARFO E FACA) 500 1,6000 800,00 
14 LOCAÇÃO TOALHA REDONDAS 50 8,0000 400,00 
15 LOCAÇÃO VASO PEQUENO 36 15,0000 540,00 
16 LOCAÇÃO XICARAS 500 1,0000 500,00 
17 LOCAÇÃO DE GARDEM 15 30,0000 450,00 
18 LOCAÇÃO DE MURO INGLES 120 80,0000 960,00 
19 LOCAÇÃO DE POLTRONA PEQUENA 6 50,0000 300,00 
20 LOCAÇÃO DE POLTRONAS GRANDE 8 50,0000 400,00 
21 LOCAÇÃO DE PRATOS 500 0,8000 400,00 
22 LOCAÇÃO DE TAPETE 3/4 10 50,0000 500,00 
23 LOCAÇÃO DE TAPETE AZUL 10 200,0000 2.000,00 

Fonte: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.018 - M anutenção da Secretaria de 
Educação; 2.043 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.076 - Manutenção do Fundo de Meio ambiente; 2.057 
- Manutenção das ações do FMAS . Elemento de Despesa. 3.3.90.39.00.00.00.00. Outros Serviços – Terceiros –Pessoa 
Jurídica. 
Favorecido: EMERSON CHARLES JONSSON - ME 
Taquarussu/MS, 26 de agosto de 2022. 

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESULTADO DO JULGAMENTO FINAL DA PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022.

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 03.923.703/0001-80, através da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Taquarussu/
MS, nomeada pelo Decreto nº 001/22 de 03 de Janeiro de 2022, torna público para fins de intimação e conhecimento 
dos interessados o resultado do julgamento da Proposta de Preço referente à Tomada de Preço  nº 001/2022 que tem 
por objeto a Contratação de Serviços de Agência de Publicidade para Criação, Planejamento, Produção e Veiculação de 
Campanhas Publicitárias de interesse do Município de Taquarussu-MS e pelas disposições do Edital, conforme segue. 

EMPRESA CLASSIFICADA NOTA FINAL 
Sétima Arte Publicidade e Propaganda Ltda – Me 58,843 

Fica aprazada para o dia 08 de Setembro de 2022 às 08h00min, a sessão de abertura do Envelope de Habilitação. 
Taquarussu-MS, 26 de Agosto de 2022. 

MARILDA CARVALHO 
Presidente da CPL 

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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RESOLUÇÃO 006/2022
RESOLUÇÃO N.º 006/2022 
Daise Paula Pereira Pavanelli de Matos Silva , Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Taquarussu – MS, no 
uso de atribuições que lhe confere o Artigo 14 e parágrafos I ao V, do Regimento Interno. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE RESOLVE; 
Conforme reunião Extraordinária do dia 24 de Agosto do corrente ano ficou decidido entre os membros do CMS, sobre: 
Art. 1º - Fica Aprovada a Pactuação Interfederativa referente ao anos de 2019, 2020 e 2021. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Taquarussu, 24 de Agosto de 2.022. 

Daise Paula Pereira Pavanelli de Matos Silva 
Presidente do CMS 

Estado de Mato Grosso do Sul – Taquarussu – MS – Biênio 2021/2022 
Conselho Municipal de Saúde. F: 3444-1303 

Rua Professora Nhair Rodrigues Nogueira, 711 
Matéria enviada por JOSIMAR DE MATOS SILVA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TERENOS

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02 8 /2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1 06 /2022 
O MUNICÍPIO DE TERENOS , Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal Sr. Henrique Wancura Budke, 
DECIDE ANULAR, o Procedimento Licitatório em epígrafe, que versa sobre a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de Serviço de coleta de 32 PONTOS ELETRÔNICOS com fornecimento de hardware 
de software, para o pleno funcionamento da solução, bem como a integração com o sistema de folha de pagamento já 
existente no município de Terenos. 
Assim que sanada as questões de cunho administrativo será republicado novo aviso de licitação conforme preconiza o 
art. 21, § 4° da Lei nº 8.666/93. 
Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no Setor de Licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, sita à Av. Dr. Antonio José Paniago, n° 119, neste Município, das 07h00min às 13h00min. 

Terenos – MS, 26 de agosto de 2022. 
Henrique Wancura Budke 

Prefeito de Terenos 
Matéria enviada por FERNANDO FONSECA REZENDE 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA “PE” n. 263, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.

HENRIQUE WANCURA BUDKE, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 
NOMEAR, SIMONE PESSOA DOS SANTOS, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo, 
símbolo DAS-5, a contar desta data. 
 TERENOS, 01 DE AGOSTO DE 2022. 

HENRIQUE WANCURA BUDKE 
Prefeito Municipal 

Registre-se e cumpra-se 
Em 01.08.2022. 
   ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS 
                Secretário Geral 

Matéria enviada por ROMULO AMORIM LEITE 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

375 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS LAGOAS

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 252/2022

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de 
licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (POR ITEM)”, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas 
que regem a matéria. 
OBJETO: “Aquisição de cotas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP-45) para atender as cozinhas das Unidades de 
Ensino da Rede Municipal de Educação de Três Lagoas - MS, conforme especificações constantes no TERMO DE 
REFERÊNCIA’’ 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/09/2022 
HORÁRIO: 08:00 – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS). 
LOCAL: Rua Joaquim Tiago da Silva, 288, Jardim Morumbi (Antigo Prédio do Detran), neste Município. 
NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica, por 
meio digital, através de download (via internet), no sítio eletrônico oficial do município www.treslagoas.ms.gov.br, ou 
ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se. 

Três Lagoas-MS, 26 de agosto de 2022. 
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS 

Diretor de Compras e Licitações 
Matéria enviada por Kelly Carla ferreira Abonizio 

TERMO DE DOAÇÃO E CESSÃO DE USO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONDOMINIO 
RESIDENCIAL ECOVILLE TRÊS LAGOAS III.

PARTES: LRG Construções e Empreendimentos Eireli,   Município de Três Lagoas/MS e a Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto as seguintes situações: a transferência do Doador ao Donatário/Município, 
a título de doação, do Sistema de Abastecimento de Água do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, localizado 
no Município de Três Lagoas – MS , e a transferência deste Sistema a título de Cessão de Uso do Donatário/Município 
para a Cessionária/SANESUL. 
DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR: Pelo presente Termo o Doador doa em caráter irrevogável e irretratável, sem 
qualquer encargo, de livre e espontânea vontade, a propriedade plena e a posse do Sistema de Abastecimento de Água 
do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, localizado no Município de Três Lagoas/MS, conforme descrições e 
valores constantes na planilha anexa dos autos administrativos nº 1019/2021, pelo montante de R$ 130.450,74 (cento 
e trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). 
DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO: No ato da assinatura deste Termo, o Donatário/Município declara receber a título 
gratuito do Doador, em perfeitas condições e em pleno funcionamento, situações essas constatadas pela Cessionária/
SANESUL no momento da assinatura do presente documento, a propriedade e a posse todo do Sistema de Abastecimento 
de Água  do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, localizado na cidade de Três Lagoas/MS. 
DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA: No ato da assinatura deste Termo, a Cessionária/SANESUL declara ter 
inspecionado todo o Sistema de Abastecimento de Água do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, afirmando 
estar em perfeitas condições e em pleno funcionamento, sendo que todos os materiais e equipamentos estão descritos 
nos documentos técnicos constantes do processo administrativo nº 1019/2021. Declara também que a partir desta data 
assume a manutenção e operação externa do Sistema de Abastecimento de Água do Condomínio Residencial Ecoville 
Três Lagoas III, localizado no Município de Três Lagoas – MS. 
DATA: 04/07/2022                                                                              
ASSINAM: 
DOADOR: 
LRG Construções e Empreendimentos Eireli 
ANTONIO ROBERTO MIRANDA GROSSO 
Sócio Administrador 
DONATÁRIO/CEDENTE: 
MUNICÍO DE TRÊS LAGOAS 
ÂNGELO CHAVES GUERREIRO 
Prefeito Municipal 
CESSIONÁRIA: 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL 
MARTA FERREIRA ROCHA 
Diretora Presidente - SANESUL 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL 

file:///C:/Users/Breno/Documents/2022/08%20-%20agosto/3165%20-%2029-08-22/../3164 - 26-08-22/www.treslagoas.ms.gov.br
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HELIANEY PAULO DA SILVA 
Diretor Engenharia e Meio Ambiente - SANESUL 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

TERMO DE DOAÇÃO E CESSÃO DE USO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO EMPREENDIMENTO 
DENOMINADO CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOVILLE III.

PARTES: LRG Construções e Empreendimentos Eireli,   Município de Três Lagoas/MS e a Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto as seguintes situações: a transferência do Doador ao Donatário/Município, 
a título de doação, do Sistema de Esgotamento Sanitário do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III,  e a 
transferência deste Sistema a título de Cessão de Uso do Donatário/Município para a Cessionária/SANESUL. 
DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR: Pelo presente Termo o Doador doa em caráter irrevogável e irretratável, sem 
qualquer encargo, de livre e espontânea vontade, a propriedade plena e a posse do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, localizado no Município de Três Lagoas/MS, conforme descrições e 
valores constantes na planilha anexa dos autos administrativos nº 382/2020, pelo montante: R$ 316.793,61 (trezentos 
e dezesseis mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). 
DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO: No ato da assinatura deste Termo, o Donatário/Município declara receber a título 
gratuito do Doador, em perfeitas condições e em pleno funcionamento, situações essas constatadas pela Cessionária/
SANESUL no momento da assinatura do presente documento, a propriedade e a posse todo do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do  Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, localizado na cidade de Três Lagoas/MS. 
DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA: No ato da assinatura deste Termo, a Cessionária/SANESUL declara ter 
inspecionado todo o Sistema de Esgotamento Sanitário do Condomínio Residencial Ecoville Três Lagoas III, afirmando 
estar em perfeitas condições e em pleno funcionamento, sendo que todos os materiais e equipamentos estão descritos 
nos documentos técnicos constantes do processo administrativo nº 382/2020. Declara também que a partir desta data 
assume a manutenção e operação externa do Sistema de Esgotamento Sanitário do Condomínio Residencial Ecoville 
Três Lagoas III, localizado no Município de Três Lagoas-MS. 
DATA: 04/07/2022                                                                              
ASSINAM: 
DOADOR: 
LRG Construções e Empreendimentos Eireli 
ANTONIO ROBERTO MIRANDA GROSSO 
Sócio Administrador 
DONATÁRIO/CEDENTE: 
MUNICÍO DE TRÊS LAGOAS 
ÂNGELO CHAVES GUERREIRO 
Prefeito Municipal 
CESSIONÁRIA: 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL 
MARTA FERREIRA ROCHA 
Diretora Presidente - SANESUL 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL 
HELIANEY PAULO DA SILVA 
Diretor Engenharia e Meio Ambiente - SANESUL 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

Diretoria de Compras e Licitações
PROCESSO N° 258/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: 
Contratação do serviço para realização do exame de broncoscopia para atendimento da Tutela em favor do senhor 
Eduardo do Nascimento - 0807228-22.2020.8.12.0021. 
  Credor:   SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA 
                      EMPENHO                                                   DATA                                                        VALOR 
                       2028OR                                                  23/08/2022                                             R$ 1.400,00 
Dotação Orçamentaria:  10.302.0004.2046.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.3.90.91.02 - SENTENÇAS 
JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE - Ficha:     275 -   F. R.0.1.81 
_________________________________________________________________________________                                                                     
                           TOTAL                                  R$ 1.400,00 

Matéria enviada por Patrícia Santos Fonseca 



Diário Oficial Nº 3165 Segunda-feira, 29 de agosto de 2022

377 www.diariooficialms.com.br/assomasul

ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Diretoria de Compras e Licitações
PROCESSO N° 253/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: 
Contratação do procedimento cirúrgico de Toracoplastia para atendimento da Tutela Antecipada em favor de Elivelton 
Leal Marquez 0802614-03.2022.8.12.0021, no qual determina que o Município forneça o procedimento. 
  Credor:   CAIXA DE ASSIST.DOS SERV.DO ESTADO DE MS 
                      EMPENHO                                                   DATA                                                        VALOR 
                       2025OR                                                  19/08/2022                                            R$ 65.704,12 
Dotação Orçamentaria:  10.302.0004.2046.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.3.90.91.02 - SENTENÇAS 
JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE - Ficha: 275 - F. R.0.1.81 
___________________________________________________________________________    TOTAL                                                            
R$ 65.704,12 

Matéria enviada por Patrícia Santos Fonseca 

Diretoria de Compras e Licitações
PROCESSO N° 251/2022- DISPENDA DE LICITAÇÃO

OBJETO: 
Contratação de serviço de Cirurgia Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal para atendimento da Tutela em favor 
da senhora Ivaldice da Silva Cardoso - Autos 0805165-53.2022.8.12.0021, no qual determina que o Município forneça 
o procedimento cirúrgico a autora. 
  Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA 
                      EMPENHO                                                     DATA                                                          VALOR 
                       2024 OR                                                    19/08/2022                                               R$ 237.760,83 
Dotação Orçamentaria:  10.302.0004.2046.0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3.3.90.91.02 - SENTENÇAS 
JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE - Ficha: - 275 - F. R. 0.1.81 
  ______________________________________________________________________________________      TOTAL                                                   
    R$ 237.760,83 

Matéria enviada por Patrícia Santos Fonseca 

PORTARIA Nº 5855/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) ao Servidor Público Municipal, Sr.  VALDECI LISBOA ALVES, 
matrícula 5437-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a partir do 
dia 16/11/2022 até o dia 30/11/2022,  referente ao período aquisitivo de 06/03/2021 a 05/03/2022, lotado na 
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5703/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias ao Servidor Público Municipal, Sr.  RICARDO COSTA DE ALMEIDA, matrícula 
22429, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 12/01/2021 a 
11/01/2022, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 
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PORTARIA Nº 5811/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) ao Servidor Público Municipal, Sr.  RICARDO HATAKEYAMA, 
matrícula 21863-1, a partir do dia 17/08/2022 até o dia 31/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a partir do 
dia 01/12/2022 até o dia 15/12/2022,  referente ao período aquisitivo de 09/06/2021 a 08/06/2022, lotado na 
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5395/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. SILVIA REGINA MENDONÇA 
SILVA, matrícula 21869-1, a partir do dia 15/08/2022 até o dia 29/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a 
partir do dia 17/10/2022 até o dia 31/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REC. E CONTROLE. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 05 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5870/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. SIMONE DE OLIVEIRA, 
matrícula 24037-1, a partir do dia 17/08/2022 até o dia 31/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a partir do 
dia 17/10/2022 até o dia 31/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 17/05/2021 a 16/05/2022, lotado na 
ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5942/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. SIRLENE GOMES RAMOS 
DOS SANTOS, matrícula 1021703-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º 
período), a partir do dia 03/01/2023 até o dia 17/01/2023,  referente ao período aquisitivo de 01/08/2021 a 
31/07/2022, lotado na FUNDEB 70 % - COM. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 15 de julho de 2022. 
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GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5914/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. SONIA MARIA PEREIRA 
CAMARGO, matrícula 25010-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), 
a partir do dia 19/09/2022 até o dia 03/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 12/05/2021 a 11/05/2022, 
lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 14 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5983/SEMAD/2022
                                                                    GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de 
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. ROSIANE RIBEIRO 
AZAMBUJA BOCK, matrícula 19364-1, a partir do dia 20/06/2022 até o dia 04/07/2022, e 15 dias de férias (2º 
período), a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022,  referente ao período aquisitivo de 14/06/2021 a 
13/06/2022, lotado na ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 20/06/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 25 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5856/SEMAD/2022
                                                                    GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de 
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. VALERIA SEGATTI PAES, 
matrícula 22491-3, a partir do dia 15/08/2022 até o dia 29/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a partir do 
dia 03/01/2023 até o dia 17/01/2023,  referente ao período aquisitivo de 01/07/2021 a 30/06/2022, lotado na 
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5905/SEMAD/2022
                                                                    GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de 
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
                   RESOLVE: 
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Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. RAQUEL MOREIRA, matrícula 17695, 
a partir do dia 02/08/2022 até o dia 31/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 06/06/2020 a 
05/06/2021, lotado na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 02/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5729/SEMAD/2022
                                                                    GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de 
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) ao Servidor Público Municipal, Sr.  VALMER HENRIQUE DA 
SILVA, matrícula 24525-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a 
partir do dia 09/01/2023 até o dia 23/01/2023,  referente ao período aquisitivo de 04/06/2021 a 03/06/2022, 
lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO AGENTE TRANSITO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 05 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5820/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. VANESSA CRISTINA 
BERNADI GARCIA NOGUEIRA, matrícula 22722-1, a partir do dia 15/08/2022 até o dia 29/08/2022, e 15 
dias de férias (2º período), a partir do dia 15/05/2023 até o dia 29/05/2023,  referente ao período aquisitivo de 
05/06/2021 a 04/06/2022, lotado na VIS - VIGILANCIA E SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5768/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS, matrícula 
23458, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 08/10/2020 a 
07/10/2021, lotado na VIS - VIGILANCIA E SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 
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PORTARIA Nº 5812/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) ao Servidor Público Municipal, Sr.  VINICIUS DE FREITAS 
TABOX, matrícula 21811-1, a partir do dia 08/08/2022 até o dia 22/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a 
partir do dia 19/09/2022 até o dia 03/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 12/04/2021 a 11/04/2022, 
lotado na ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 08/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5906/SEMAD/2022
                                                                    GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de 
Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 24 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. WALDSON DE OLIVEIRA ROCHA, 
matrícula 17696, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 24/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 
06/06/2021 a 05/06/2022, lotado na VIS - VIGILANCIA E SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5827/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. RENATA CONGRO LEAL, 
matrícula 22397-5, a partir do dia 16/08/2022 até o dia 30/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a partir do 
dia 16/11/2022 até o dia 30/11/2022,  referente ao período aquisitivo de 30/12/2020 a 29/12/2021, lotado na 
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 16/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5778/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. NILVANE GARCIA MOREIRA GREGOLETO, 
matrícula 23060, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 
07/12/2020 a 06/12/2021, lotado na ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 
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GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5774/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. PRISCILA DE BARROS DUTRA 
CARVALHO, matrícula 18471, a partir do dia 09/08/2022 até o dia 07/09/2022, férias relativas  ao período 
aquisitivo de 04/10/2020 a 03/10/2021, lotado na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 09/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5816/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. PAULA INACIA PAZ DE 
SOUZA, matrícula 18712-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a 
partir do dia 17/10/2022 até o dia 31/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 13/02/2021 a 12/02/2022, 
lotado na VIS - VIGILANCIA E SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5759/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. NORMA APARECIDA PEREIRA, matrícula 
16978, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 01/08/2021 a 
31/07/2022, lotado na VIS - VIGILANCIA E SAUDE - CLT. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5940/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. ROSIMANE BATISTA 
CUSTODIO, matrícula 20841-1, a partir do dia 22/08/2022 até o dia 05/09/2022, e 15 dias de férias (2º período), 
a partir do dia 24/10/2022 até o dia 07/11/2022,  referente ao período aquisitivo de 03/06/2021 a 02/06/2022, 
lotado na GABINETE DO PREFEITO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 22/08/2022, 
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revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 14 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5727/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. NEURACI VASCONCELOS 
REGINALDO, matrícula 6848-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 15/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), 
a partir do dia 13/10/2022 até o dia 27/10/2022,  referente ao período aquisitivo de 07/03/2021 a 06/03/2022, 
lotado na FUNDEB 70 % - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 05 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5707/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias ao Servidor Público Municipal, Sr.  NELSON RODRIGUES DA SILVA, 
matrícula 21515, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 
09/05/2021 a 08/05/2022, lotado na SEC MUNIC MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 6315/SEMAD/DRH/2022 DE 24 de agosto de 2022.
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da 
Competência que lhe confere o Decreto nº 1/2021. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Readaptar pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a servidora Pública Municipal Sra. THAIS EMILIANA 
SALES DA SILVA pertencente ao quadro efetivo da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo 
de Enfermeiro, matrícula 12848, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no artigo 29, da Lei 2.120 de 18 
de dezembro de 2006. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 24 de agosto de 2022. 

 
GILMAR ARAUJO TABONE 

Secretário Municipal de Administração 
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 
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PORTARIA Nº 6293/PMTL/SEMAD/DRH/2022 

              GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso da 
Competência que lhe confere o Decreto n°. 1/2021. 

R E S O L V E: 

Art. 1° - Declarar a vacância do cargo de Cirurgião Dentista, ocupado pelo servidor AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO, matrícula nº 21810-1, 
por motivo de posse em outro cargo inacumulável, nos termos do art. 38, inciso VII da Lei Municipal nº 2.120/2006. 

Art. 2º - A vacância de que se trata o art. 1º desta Portaria, será pelo prazo de 03 (três) anos, ou antes, desde que a pedido do servidor, a partir da data 
que o servidor assumir outro cargo. 

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de agosto 2022, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Registre-se, Divulgue-se. 

Paço Municipal de Três Lagoas, aos 24 de agosto de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 

Secretário Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 098/SMS/2022
Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo: 
Elaine Cristina Ferrari Fúrio, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das 
atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: 
Processo Licitatório nº 226/2022 – Pregão Eletrônico nº 046/2022 
Nota de Empenho nº 1973/2022 – Firmado junto com K.C.R Indústria e Com de Equipamentos Eireli 
Nota de Empenho nº 1974/2022 – Firmado junto com TR Indústria de Produtos e Equipamentos Ltda 
Nota de Empenho nº 1975/2022 – Firmado junto com Comercial K& D Ltda 
Nota de Empenho nº 1976/2022 – Firmado junto com OP Quirino Distribuidora de Produtos Hospitalares 
Nota de Empenho nº 1977/2022 – Firmado junto com F J A Master Comércio de Produtos e Equipamentos 
Eireli 
Nota de Empenho nº 1978/2022 – Firmado junto com Comercial PAMI Ltda 
Nota de Empenho nº 1979/2022 – Firmado junto com Viola MIX Móveis Eireli 
Nota de Empenho nº 1980/2022 – Firmado junto com RD Negócios de Informática Ltda 
Nota de Empenho nº 1981/2022 – Firmado junto com Marcondes Serviços de Escritório Administrativo e 
Negócios Empresarial Eireli 

Objeto: “Aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Três Lagoas/MS atendendo a proposta 13034.603000 /1210-02 Ministério da Saúde, Recurso de emenda 
parlamentar (em anexo espelho da proposta), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA’’. 
RESOLVE : 
Art. 1º - Designar a servidora Elaine Cristina Ferrari Fúrio, portador(a) do RG nº 1365959 SSP/MS, portadora do CPF 
279.407.408 -30, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; a servidora Patrícia Azambuja Viana 
Alvarenga , portadora do CPF : 002.956.841-27 , ocupante do cargo de Enfermeira como Fiscal Titular e a servidora 
Maria Lúcia de Oliveira , portadora do CPF: 019.154.301-27 ocupante do cargo de Assist. Social/ Coordenadora do 
CAPS II como Fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos empenhos acima descritos, no 
qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte. 
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá: 
I – zelar pelo fiel cumprimento dos empenhos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. 
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e 
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. 
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos empenhos, 
e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas. 
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao Financeiro para o pagamento. 
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Cumpra-se e Publique-se. 

callto:13034.603000
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Três Lagoas/MS, 15 de agosto de 2022 
_________________________ 

Elaine Cristina Ferrari Fúrio 
Secretaria Municipal de Saúde 

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Eu, Elaine Cristina Ferrari Furio, ___________________________, declaro que estou ciente da designação de Gestora, 
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta. 
Eu, Patrícia Azambuja Viana Alvarenga , ___________________________, declaro que estou ciente da designação de 
Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta. 
Eu, Maria Lúcia de Oliveira , ____________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal 
Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta. 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

Câmara Municipal de Três Lagoas
PORTARIA N. 180/2022

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOENÇA 
NA FAMÍLIA À SERVIDORA SUELI CARNEIRO DE BARROS TORRES. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR CASSIANO ROJAS MAIA, no uso 
das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

R E S O L V E: 
Art.1º- Prorrogar por mais 30 dias a Portaria 146/2022, alterada pela portaria 156/2022, a qual concede o benefício de 
licença para tratamento de saúde em doença na família à servidora SUELI CARNEIRO DE BARROS TORRES, matricula 
14, por novo período de 30 dias, a contar do dia 01/08/2022. 
Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2022, revogando-se 
as disposições em contrário. 
   

Três Lagoas/MS, 26 de agosto de 2022. 
CASSIANO ROJAS MAIA 

Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas 

PORTARIA Nº 5873/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. SILVIA FERREIRA SALLES, matrícula 
450, a partir do dia 17/08/2022 até o dia 15/09/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 12/05/2019 a 
11/05/2020, lotado na ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - CLT. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5866/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. SILVIA DE FREITAS 
SILVEIRA, matrícula 20690-1, a partir do dia 15/08/2022 até o dia 29/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), 
a partir do dia 16/11/2022 até o dia 30/11/2022,  referente ao período aquisitivo de 05/04/2021 a 04/04/2022, 
lotado na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 
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PORTARIA Nº 5913/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 15 dias de férias (1º período) ao Servidor Público Municipal, Sr.  SERGIO LUIZ PEIXOTO 
COLETI, matrícula 24068-2, a partir do dia 03/08/2022 até o dia 17/08/2022, e 15 dias de férias (2º período), a 
partir do dia 02/01/2023 até o dia 16/01/2023,  referente ao período aquisitivo de 12/06/2021 a 11/06/2022, 
lotado na ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 13 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5776/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias a Servidora Público Municipal, Sra. SARA DREIA DE LIRA PASSOS, matrícula 
23545, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 10/01/2021 a 
09/01/2022, lotado na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5833/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias (1º período) a Servidora Pública Municipal, Sra. ROSIMARY MOREIRA, 
matrícula 23236-1, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, e 0 dias de férias (2º período), a partir do dia 
0 até o dia 0,  referente ao período aquisitivo de 03/04/2020 a 02/04/2021, lotado na SEC MUN DE ASSISTENCIA 
SOCIAL. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 08 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

PORTARIA Nº 5704/SEMAD/2022
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO 
DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente. 
                   RESOLVE: 
Art. 1º - Fica concedido 30 dias de férias ao Servidor Público Municipal, Sr.  WILTON DO CARMO DA SILVA, matrícula 
23315, a partir do dia 01/08/2022 até o dia 30/08/2022, férias relativas  ao período aquisitivo de 05/06/2021 a 
04/06/2022, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Divulgue-se. 
Paço Municipal de Três Lagoas, 31 de julho de 2022. 

GILMAR ARAUJO TABONE 
Secretario Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 
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