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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
AVISO DE RESULTADO 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso do Sul, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para 

conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade 

Pregão Presencial nº033/2015, que versa sobre: Seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o 

Registro de Preços na Aquisição de produtos de panificação, com 

fornecimento parcelado, para serem utilizados pelas diversas 

Secretarias deste Município de Aral Moreira-MS, pelo período 

previsto de 12 (doze) meses, realizado em 21/08/2015, com início às 

08:00 horas, sagrou-se vencedoras da licitação, as seguintes licitantes 

por apresentarem os menores preços unitários: PADARIA E 

CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME, lotes 02 e 04, 

Totalizando o valor de R$ 67.290,00 (sessenta e sete mil e duzentos e 

noventa reais) e MACHADO & RISIAN LTDA – ME, lotes 01 e 03, 

Totalizando o valor de R$ 139.634,00 (cento e trinta e nove mil 

seiscentos e trinta e quatro reais), sendo o valor total das 

aquisições é de R$ 206.924,00 (duzentos e seis mil novecentos e 

vinte e quatro reais). 

 
Aral Moreira - MS, 21 de A gosto de 2015. 
 

__________________________________________ 
SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 

Pregoeiro 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

  Comunico a homologação, bem 

como a adjudicação do objeto a licitante vencedora do procedimento 

licitatório modalidade Pregão Presencial nº033/2015, as empresas: 

PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME e MACHADO 

& RISIAN LTDA-ME E, nos termos do Processo Administrativo nº112/2015. 

 

          Aral Moreira – MS, 25 de Agosto de 2015. 
 

______________________________ 

EDSON LUIZ DE DAVID 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2.015 - REGISTRO DE PREÇOS   

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº023/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº112/2.015 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, 795, Bairro Centro 

CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2015, na sede do Município 

de Aral Moreira-MS, situada Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 

79.930-000, Aral Moreira – MS, representada neste ato pelo Prefeito 

Municipal, Edson Luiz de David, brasileiro, casado, portador do RG n.º 

9017798274 SSP/RS e CPF/MF n.º286.594.811-00, residente e domiciliado 

na Rua 7 de Setembro, nº1.244, centro, Aral Moreira - MS; e do outro lado 

as empresas: PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº02.978.130/0001-

29, com estabelecimento na Rua Bento Marques, nº1011, centro, cidade de 

Aral Moreira-MS, representado neste ato pelo Srª Naraiane Vieira Kill, 

brasileira, solteira, comerciante, portadora da Carteira de Identidade n° 

001.593.791 expedida pela SSP/MS e de CPF n° 022.442.641-90, residente 

e domiciliado á Rua Clotilde de Araujo s/n, Vila Previsul na cidade de Aral 

Moreira-MS,  e a empresa MACHADO & RISIAN LTDA-ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº33.115.973/0001-25, com 

estabelecimento na Rua Bento Marques, nº896, centro, cidade de Aral 

Moreira-MS, brasileira, maior, casada, comerciante, representado neste ato 

pela Srª. Gislaine Marques Brandão Machado, portadora da Carteira de 

Identidade n° 10.801.077-0 expedida pela SSP/PR e de CPF n° 

080.526.029-39, residente e domiciliada a Rua Sete de Setembro s/n, 

Centro, na cidade de Aral Moreira-MS; 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, Decretos Municipais n° 036/2009, de 06 de Fevereiro de 2009, e 

072/2009, de 08 de Junho de 2009, subsidiariamente, pela Lei nº. 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°112/2015 e 

HOMOLOGADA, e publicada no Diário Oficial do Município, referente ao 

Pregão Presencial n°033/2015, consoante as seguintes cláusulas e 

condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é Aquisição de 

produtos de panificação, com fornecimento parcelado, para serem 

utilizados pelas diversas Secretarias deste Município de Aral Moreira-

MS, pelo período previsto de 12 (doze) meses.  
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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. A Comissão de Licitação 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, a Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento providenciará a imediata publicação 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, a Comissão de 

Licitação 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 de publicação de seu 

extrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias 

Municipais de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  

3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deste 

Município 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. Caberá ainda Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

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 VI, nas condições previstas no 

Edital de Convocação. 

3.6. O Município de Aral Moreira 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. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do 

respectivo objeto pelas Secretarias Municipais de Aral Moreira, Estado 

do Mato Grosso do Sul. 

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por 

escrito, formalizada pela Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento, dela devendo constar: a data, o valor unitário do 

fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, 

o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a 

empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, 

contendo o número de referência da Ata. 

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender 

as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do 

registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior 

ao seu vencimento. 

4.4. O local da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem 

de Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade 

requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do 

município de Aral Moreira.  

4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade 

requisitante, não podendo ultrapassar 12 (doze) horas da data de 

recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente. 

4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com 

os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das 

especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, 

características, especificações dos produtos, e conseqüente aceitação 

pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante 

“Termo de Aceite Definitivo”. 

4.4.3. Serão recusados produtos imprestáveis ou defeituosos, que não 

atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não 

estejam adequados para consumo. 

4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não 

receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a 

segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim 

sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos 

faltosos as penalidades cabíveis. 
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4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração 

quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada. 

4.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues 

acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a 

ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de 

Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor 

total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 

11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

 

4.9. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta 

exclusiva da detentora da ata. 

 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 

Aral Moreira, observada as condições estabelecidas neste edital e no 

que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 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. 

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do 

Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua 

integralidade. 

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata 

será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação. 

5.3. 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. 

 

5.4. 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. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, a Comissão 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. 

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a 

Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em 

relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis. 

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais 

fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer 

igual oportunidade de negociação. 

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, 

poderá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento solicitar 

nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de 

recurso. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos 

produtos, 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 n° 8.666/93 e alterações. 

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, 

pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas 

obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 

apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o 

FGTS. 

7.3. 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. 

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a seu critério, poderá 

devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada 

como não apresentada, para fins de atendimento das condições 

contratuais. 

7.6. 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. 

7.7. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não pagará, 

sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que 

lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 

instituições financeiras. 

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, 

decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de 

pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao 

ano, na hipótese de mora por parte da contratante. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado 

pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a 

nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo 

estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 

informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão 



 
 

4/13 
 

ANO VI  N° 1042 -  Quinta–Feira 03 de Setembro de 2015 

Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes 

penalidades: 

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de 

empenho e/ou contrato;  

II - Cancelamento do preço registrado; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

 

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da 

prestação em atraso até o décimo dia; 

II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de 

atraso e, 

III - Cancelamento do preço registrado.   

8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de 

fornecimento ou de prestação de serviço: 

 

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves; 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte 

não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela 

fornecedora; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser 

aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do 

subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de 

ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 

8.666/93. 

 

8.6. 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 deste 

Município. 

 

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos 

anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão 

temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 

com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida 

a obrigação. 

8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla 

defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação ou publicação do ato. 

8.9. 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 e no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da 

pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da 

pena.  

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no 

Certificado de Registro Cadastral deste Município. 

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na 

qualidade de detentora da Ata de Registro de Preços a aplicação das 

penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso lll, 

subitem 8.3. 

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de 

competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal 

de Fazenda e Planejamento, facultada a ampla defesa, na forma e no 

prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida 

mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de 

decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 

 

8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na 

qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das 

obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais 

penalidades previstas no instrumento de convocação. 

 

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à 

conta do Tesouro do Município de Aral Moreira, Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

 

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 da Secretaria Municipal de Fazenda e 

Planejamento deste Município 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; 
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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. 77 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.666/93; 

 

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 subseqüente.  

 

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 das diversas Secretarias Municipais de Aral Moreira-

MS, 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 n°8.666/93 e alterações, e respeitando-se as dotações 

orçamentárias abaixo especificadas: 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.241.0152.2.028.000 – ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 310. 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.243.0151.2.031.000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 314. 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.243.0152.2.029.000 – ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 319. 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.243.0152.2.030.000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 325. 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.244.0153.2.032.000 – DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS E 

AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 333 - 332. 

 

08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

08.244.0153.2.033.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 346. 

 

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 

08.244.0153.2.027.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 209. 

 

03.01 – GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

04.122.0103.2.006.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 35. 

 

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.301.0159.2.034.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 

DE SAÚDE. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 251 – 250 – 386. 

 

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.304.0156.2.037.000 – BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 278 - 391. 

 

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.301.0154.2.035.000 – BLOCO DE ATENÇÃO BASICA. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 223 - 383. 

 

06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.302.0154.2.036.000 – BLOCO DE ATENÇÃO MAC. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 269 – 268 – 267. 
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07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

12.361.0112.2.014.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 134 - 135. 

 

07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

12.364.0112.2.020.000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 

SUPERIOR. 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 158. 

 

07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

12.361.0112.2.016.000 – APOIO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 

3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 145 - 144. 

 

04.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.  

04.121.0104.2.133.000 – SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 426. 

 

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de 

Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, HOMOLOGADO a 

classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas 

vencedoras ficam assim registrados: 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

CIRANDA DA AMIZADE, PROJOVEM, CRAS, CREAS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, 

PALESTRAS, SEMINARIOS, E DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA. 

LOTE 

01 
1 

PÃO FRANCÊS DE 59 

GRS: PRODUTO 

FERMENTADO, 

PREPARADO COM 

FARINHA DE TRIGO, SAL, 

E AGUA, QUE SE 

CARACTERIZA POR 

CASCA CROCANTE DE 

COR UNIFORME  

CASTANHO DOURADO  E 

MIOLO DE COR BRANCO 

CREME DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA NÃO 

UNIFORME.(RESOLUÇÃO 

RDC N. 90/2000 DA 

ANVISA). ENTREGA 

CONFORME 

SOLICITAÇÃO. 

kg 4800 R$ 6,98 
 R$       

33.504,00  

2 

BOLO DE TRIGO 

RECHEADO E 

CONFEITADO DE ÓTIMA 

QUALIDADE 

Kg 500 R$ 18,00 
 R$         

9.000,00  

3 

MINI SALGADOS 

ASSADOS VARIADOS , 

TIPO EMPADINHA, 

ESFIRA, COXINHA, E 

PASTEL, RISOLES. 

und.   12000 R$ 0,38 
 R$         

4.560,00  

4 

PÃO PARA HOT DOG 

PESANDO 

APROXIMADAMENTE 

70GRS. 

und.   7000 R$ 0,36 
 R$         

2.520,00  

5 

MINI LANCHE NATURAL, 

CONTENDO PÃO 

INTEGRAL COM 

GERGILIN, QUEIJO 

MUSSARELA, E 

PRESUNTO. 

und.   5000 R$ 0,85 
 R$         

4.250,00  

 

6 

HOT DOG PESANDO 

PROXIMADAMENTE 

70GRS RECHEADO COM 

MOLHO CONTENDO: 

SALCICHA, MOLHO DE 

TOMATE E DIVERSOS 

TEMPEROS. 

und.   10000 R$ 2,18 
 R$       

21.800,00  

TOTAL GERAL DO LOTE 01 
R$      

75.634,00  

 

EMPRESAS DETENTORAS DO LOTE N°01 

 

1ª CLASSIFICADA 

MACHADO & RISIAN LTDA 

2ª CLASSIFICADA 

PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME 

 

LOCAL : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: POSTOS DE SAÚDE, HOPITAL E 

MATERNIDADE SANTA LUZIA, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS, SEMINARIOS, E 

DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA 

 

LOTE 

02 
1 

PÃO FRANCÊS DE 59 

GRS: PRODUTO 

FERMENTADO, 

PREPARADO COM 

FARINHA DE TRIGO, SAL, 

E AGUA, QUE SE 

CARACTERIZA POR 

CASCA CROCANTE DE 

COR UNIFORME  

CASTANHO DOURADO  E 

MIOLO DE COR BRANCO 

CREME DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA NÃO 

UNIFORME.(RESOLUÇÃO 

RDC N. 90/2000 DA 

ANVISA). ENTREGA 

CONFORME 

SOLICITAÇÃO. 

Kg 2000 R$ 6,98 
 R$       

13.960,00  
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2 

LANCHES COM OS 

SEGUINTES ITENS: 

TORRADAS, PÃO 

INTEGRAL, QUEIJO 

BRANCO, E REQUEIJÃO 

LIGHT. 

und 2880 R$ 2,00 
 R$         

5.760,00  

3 

BOLO DE TRIGO 

RECHEADO E 

CONFEITADO DE ÓTIMA 

QUALIDADE 

Kg 300 R$ 19,00 
 R$         

5.700,00  

4 

MINI SALGADOS 

ASSADOS VARIADOS , 

TIPO EMPADINHA, 

ESFIRA, COXINHA, E 

PASTEL, RISOLES. 

und.   6000 R$ 0,38 
 R$         

2.280,00  

5 

HOT DOG PESANDO 

PROXIMADAMENTE 

70GRS RECHEADO COM 

MOLHO CONTENDO: 

SALCICHA, MOLHO DE 

TOMATE E DIVERSOS 

TEMPEROS. 

und.   12000 R$ 1,75 
 R$       

21.000,00  

TOTAL GERAL DO LOTE 02 
R$      

48.700,00  

 

EMPRESAS DETENTORAS DO LOTE N°02 

 

1ª CLASSIFICADA 

PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME 

2ª CLASSIFICADA 
 

MACHADO & RISIAN LTDA 

 

LOCAL : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS, CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO, PALESTRAS, SEMINARIOS, E DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA 

 

LOTE 

03 

1 

PÃO FRANCÊS DE 59 

GRS: PRODUTO 

FERMENTADO, 

PREPARADO COM 

FARINHA DE TRIGO, SAL, 

E AGUA, QUE SE 

CARACTERIZA POR 

CASCA CROCANTE DE 

COR UNIFORME  

CASTANHO DOURADO  E 

MIOLO DE COR BRANCO 

CREME DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA NÃO 

UNIFORME.(RESOLUÇÃO 

RDC N. 90/2000 DA 

ANVISA). ENTREGA 

CONFORME 

SOLICITAÇÃO. 

kg 1000 R$ 6,98 
 R$         

6.980,00  

2 

BOLO DE TRIGO 

RECHEADO E 

CONFEITADO DE ÓTIMA 

QUALIDADE 

Kg 700 R$ 18,00 
 R$       

12.600,00  

3 

MINI SALGADOS 

ASSADOS VARIADOS , 

TIPO EMPADINHA, 

ESFIRA, COXINHA, E 

PASTEL, RISOLES. 

und.   10000 R$ 0,38 
 R$         

3.800,00  

4 

PÃO PARA HOT DOG 

PESANDO 

APROXIMADAMENTE 

70GRS. 

und.   96000 R$ 0,36 
 R$       

34.560,00  

5 

MINI LANCHE NATURAL, 

CONTENDO PÃO 

INTEGRAL COM 

GERGILIN, QUEIJO 

MUSSARELA, E 

PRESUNTO. 

und.   2000 R$ 0,85 
 R$         

1.700,00  

6 

HOT DOG PESANDO 

PROXIMADAMENTE 

70GRS RECHEADO COM 

MOLHO CONTENDO: 

SALCICHA, MOLHO DE 

TOMATE E DIVERSOS 

TEMPEROS. 

und.   2000 R$ 2,18 
 R$         

4.360,00  

TOTAL GERAL DO LOTE 03 
R$      

64.000,00  

 

EMPRESAS DETENTORAS DO LOTE N°03 

 

1ª CLASSIFICADA 

MACHADO & RISIAN LTDA 

2ª CLASSIFICADA 
 

PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME 

 

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: CURSOS DE CAPACITAÇÃO, 

PALESTRAS, SEMINARIOS, E DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA 

 

LOTE 

04 

1 

PÃO FRANCÊS DE 59 

GRS: PRODUTO 

FERMENTADO, 

PREPARADO COM 

FARINHA DE TRIGO, SAL, 

E AGUA, QUE SE 

CARACTERIZA POR 

CASCA CROCANTE DE 

COR UNIFORME  

CASTANHO DOURADO  E 

MIOLO DE COR BRANCO 

CREME DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA NÃO 

UNIFORME.(RESOLUÇÃO 

RDC N. 90/2000 DA 

ANVISA). ENTREGA 

CONFORME 

SOLICITAÇÃO. 

Kg 500 R$ 6,98 
 R$         

3.490,00  

2 

BOLO DE TRIGO 

RECHEADO E 

CONFEITADO DE ÓTIMA 

QUALIDADE 

Kg 300 R$ 19,00 
 R$         

5.700,00  
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3 

MINI SALGADOS 

ASSADOS VARIADOS , 

TIPO EMPADINHA, 

ESFIRA, COXINHA, E 

PASTEL, RISOLES. 

und.   5000 R$ 0,38 
 R$         

1.900,00  

4 

MINI LANCHE NATURAL, 

CONTENDO PÃO 

INTEGRAL COM 

GERGILIN, QUEIJO 

MUSSARELA, E 

PRESUNTO. 

und.   5000 R$ 1,50 
 R$         

7.500,00  

TOTAL GERAL DO LOTE 04 
R$      

18.590,00  

 

EMPRESAS DETENTORAS DO LOTE N°04 

 

1ª CLASSIFICADA 

PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME 

2ª CLASSIFICADA 
 

MACHADO & RISIAN LTDA 

 

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 n.º8.666/93. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º036, de 06 

de Fevereiro de 2009, do Decreto Municipal n° 072, de 08 de Junho de 

2009, da Lei 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 cidade de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do 

Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 

processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser 

dirimida administrativamente. 

EDSON LUIZ DE DAVID 

Prefeito Municipal 

 

 

NARAIANE VIEIRA KILL  

Rep. PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES LTDA - ME 

 

______________________________________ 

GISLAINE MARQUES BRANDÃO MACHADO 

Rep. MACHADO & RISIAN LTDA-ME 

 

Testemunhas: 

 

_______________________________             

_____________________________ 

NOME:                                                                NOME:  

RG:                                                                     RG:  

CPF:                                                                   CPF:  

 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

ARAL MOREIRA-MS 
  

RESOLUÇÃO 005/2015/CMDCA/AM 
 

Dispõe sobre Aprovação do Edital de Convocação para o 
Processo Seletivo de Conselheiro Tutelar do município de Aral 
Moreira-MS, para o quadriênio 2016/2019 e dá outras 
providências.  

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
dentro de suas competências e atribuições conferidas e descritas pela Lei 
N.º651/2006 mais a Lei Federal Nº 12.696 de 25 de Julho de 201, em 
conformidade com deliberação interna, em reunião ordinária realizada no dia 
02 de Setembro de 2015, conforme Ata Nº. 05/2015. 
 

 
 
 
RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Aprovar o Edital de Convocação para o Processo Seletivo de 

Conselheiro Tutelar do município de Aral Moreira-MS, para o quadriênio 

2016/2019. 
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Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 
 

 
Aral Moreira (MS), 02 de Setembro de 2015. 

 
 
 

Maria Tereza Recalde 
Presidente do CMDCA 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

ARAL MOREIRA-MS 

 ______________________________________________________ 

 

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO 

CONSELHO TUTELAR DE ARAL MOREIRA/MS, 

TITULARES E SUPLENTES PARA O QUADRIÊNIO 

2016/2019. 

 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Aral Moreira/MS, no uso de suas atribuições 

legais, com base na Lei nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e da Lei Municipal Nº. 651/2006, mais a Lei 

Federal Nº 12.696 de 25 de Julho de 2012, faz publicar o Edital de 

Convocação para o Primeiro Processo de Escolha em data Unificada para 

membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes para o quadriênio 

2016/2019, que reger se de acordo com a legislação pertinente e o disposto 

neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Edital tem como objetivo o Processo de Escolha em data 

unificada, disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, pela Lei Municipal nº 

651/2006 mais a Lei Federal Nº 12.696 de 25 de Julho de 2012 , Resolução 

do CMDCA/Aral Moreira/MS nº 05 /2015, o qual será realizado sob a 

responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente CMDCA de Aral Moreira-MS, sob a fiscalização do Ministério 

Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Ponta Porã/MS. 

2. DO CONSELHO TUTELAR 

2.1. O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

2.2. O Conselho Tutelar será composto por 5 (cinco) membros, eleitos em 

processo de escolha unificado em todo território nacional na forma descrita 

pelo art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para um mandato de 

4 (quatro) anos, permitida uma recondução mediante novo processo de 

escolha. 

2.3. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará as 

seguintes diretrizes: 

a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para 

membros titulares,  devendo todos os membros residir e domiciliar em Aral 

Moreira; 

 

b) A candidatura deverá ser individual, sem filiação partidária, em 

conformidade com o disposto editada pelo CONANDA; 

 

c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA 

deliberou uma Comissão Especial, de composição paritária entre 

conselheiros representantes do poder executivo e conselheiros da 

sociedade civil, para a realização do primeiro Processo de Escolha em Data 

Unificada dos membros do Conselho Tutelar. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

 

3.1. Possuir reconhecida idoneidade moral, comprovada através da 

apresentação de certidão negativa de ações cíveis e criminais emitida pelo 

Cartório Distribuidor da Comarca de Ponta Porã, ou, em caso de 

apresentação de certidão cível ou criminal positiva sem trânsito em julgado, 

caberá ao CMDCA para validar a inscrição do candidato através de votos 

favoráveis de 2/3 de seus membros; 

 

3.2. Ter idade superior a vinte e um anos; 

3.3. Residir no município há mais de dois anos; 

3.4. Estar no gozo dos direitos políticos; 

3.5. Ter concluído o ensino médio; 

3.6.Não ter sido apenado com a destituição da função de Conselheiro 

Tutelar nos 8 (oito) anos antecedentes ao da eleição; 

 

3.7.ser aprovado em prova de conhecimentos gerais sobre a legislação 

nacional dos direitos da criança e do adolescente, em especial sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e passar pela avaliação psicológica. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597079/artigo-139-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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3.8.Não ocupar cargo eletivo; 

3.9.Certidão emitida pelo Cartório Eleitoral onde conste de não estar o 

candidato a conselheiro filiado a partido político. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 

 

4.1. O atendimento diário, de segunda a sexta-feira, com expediente das 7h 

(sete horas) às 11h (onze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete 

horas); 

 

I – plantões noturnos, em finais de semana e feriados, devendo ser 

elaborada escala afixada na sede do Conselho Tutelar em local visível o 

público, publicada no órgão de imprensa oficial do Município e encaminhada 

aos órgãos competentes com o nome, endereço e telefone dos plantonistas. 

 

4.2. A remuneração mensal dos membros do Conselho Tutelar será o valor 

equivalente ao nível médio, padrão R$ 830,00 , bem como gozarão dos 

Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

4.3. Sendo eleito, o servidor público municipal, fica-lhe facultativo, quanto à 

remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada à 

acumulação. 

 

4.4. A remuneração dos Conselheiros Tutelares será efetuada mediante 

comprovação do efetivo exercício na função e não deverá configurar vínculo 

empregatício de qualquer natureza e correrá por conta de dotação 

orçamentária da Secretaria competente. 

 

4.5. É vedada a acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer 

atividade remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou 

função. 

 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

5.1. As atribuições dos membros do Conselho Tutelar estão previstas no 

art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 –Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

6. DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

6.1. Publicar edital informando sobre o processo de escolha unificado em 

todo território nacional; 

6.2. Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade 

à relação dos pretendentes inscritos; 
 

6.3. A Comissão Especial do Processo de Escolha é encarregada de 
analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à 
relação dos candidatos inscritos.  

6.4. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar 
conhecimento formal quanto às regras de campanha dos candidatos 
considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeita-
las, sob pena de imposição de sanções previstas na legislação local e nas 
Resoluções do Conanda nº 152/2010, 170/2014.  

6.5. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de 
notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte 
dos candidatos ou à sua ordem.  

6.6. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância 
administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no 
dia da votação; 

 6.7. A Comissão Especial deverá escolher e divulgar os locais de votação, 
juntamente com o Cartório Eleitoral.  

6.8. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, 
o resultado oficial da votação.  

6.9 A Comissão fará publicar no Diário Oficial e na sede do CMDCA os 
resultados de cada etapa do Processo de Escolha e poderá, em caráter 
excepcional alterar o cronograma, desde que tenha aprovação da plenária 
do CMDCA.  

 

 

7. DOS IMPEDIMENTOS  

7.1. Não será admitida inscrições de pessoas que tenham relações 
dispostas com autoridade judiciária e com o representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de 
Ponta Porã/MS.  

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA  

8.1. As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas 
da seguinte forma:  

I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;  

II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;  

III - Terceira Etapa: Exame de Conhecimento específico; avaliação 
psicológica, homologação e aprovação das candidaturas;  

IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada;  

V - Quinta Etapa: Formação inicial;  

VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597924/artigo-134-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597802/artigo-136-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS  

9.1. A inscrição por meio de preenchimento do requerimento, conforme 
modelo Anexo I, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas 
neste Edital.  

9.2. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 11 de setembro de 
2015, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a 
Rua 31 de Março, 740, centro, tel. 3488-1353, das 7:00 as 11:00h e das 
13:00 as 17:00h. 

9.3. A veracidade das informações prestadas na Inscrição é de total 
responsabilidade do candidato.  

9.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e uma 
cópia legível dos documentos: Certidão negativa de antecedentes criminais 
das Justiças Federal e Estadual; disponível em www.jfms.gov.br e 
www.tjms.jus.br respectivamente e emitida pelo cartório distribuidor da 
Comarca de Ponta Porã. 

Documento de Identificação com Foto e de validação nacional; Diploma e/ou 
Histórico Escolar de Conclusão de Ensino Médio; Comprovante de 
residência no município de Aral Moreira ou declaração, caso não possua 
documento no seu nome; Termo de disponibilidade de tempo, para dedicar-
se exclusivamente, 20 horas semanais de atendimento ao público, mais o 
regime de sobreaviso e plantão,totalizando 40 horas. 

9.5 Não poderá se inscrever para o pleito candidato que tenha sido 
penalizado no exercício da função de Conselheiro Tutelar nos 5 (cinco) 
anos, antecedentes, ao processo de escolha.  

10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 10.1. A análise da documentação proceder-se-á nos termos previsto nos 
itens 6.1, 6.2 e 6.3 que trata da Competência da Comissão Especial.  

10.2. A Comissão Especial publicará no Diário Oficial do Município, no prazo 
de até 02 (cinco) dias úteis, a relação dos candidatos habilitados a 
participarem das demais etapas. 

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

11.1. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o 
postulante será excluído sumariamente do Processo de Escolha e 
encaminhamento dos fatos ao Ministério Público para apuração e a devida 
responsabilização legal.  

11.2. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a 
participar do Processo de Escolha, no prazo de 02 (dois) dias, qualquer 
cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a 
impugnação do candidato, em petição devidamente fundamentada.  

11.3. O candidato impugnado terá 02 (cinco) dias após a data de publicação 
da lista dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa. 
Havendo apresentação de defesa a Comissão do Processo de Escolha fará 
a análise e publicará em até 05 (cinco) dias úteis sua decisão. 

12. DA TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÕES SELETIVAS  

12.1. O exame de conhecimento específico será aplicado conforme o 
cronograma em Anexo, conforme relação divulgada previamente no Diário 
Oficial do Município.  

12.2. As provas de conhecimentos específicos, com conteúdos sobre 
legislação nacional, pertinentes aos direitos da criança e do adolescente, 

serão organizadas em 20 (vinte) questões, formuladas em modalidade 
objetiva, cuja resposta correta deverá constar de um rol de múltipla escolha, 
em até 4 (quatro) alternativas de respostas, onde apenas uma se constitui 
correta para o proposto no enunciado.  

12.3. Será considerado aprovado no exame de conhecimento o candidato 
que alcançar 60% de acerto nas questões propostas.  

12.4. A Comissão divulgará o resultado dos candidatos aprovados na prova 
de conhecimentos específicos, no Diário Oficial do Município, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, após o término da Prova;  

12.5. Os candidatos desclassificados poderão recorrer administrativamente 
da decisão até 02 (dois) dias contados da data da publicação dos 
resultados, devendo para tanto, preencher formulário de requerimento de 
reconsideração.  

12.6. A Comissão tem o prazo de até 02 (dois) dias úteis para responder 
cada um dos pedidos de reconsideração, devendo se manifestar, por 
escrito, pelo deferimento ou pelo indeferimento.  

12.7. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no Diário Oficial, a 
relação com os candidatos classificados para o pleito eleitoral. 

12.8. Os candidatos desclassificados poderão recorrer administrativamente 
da decisão no prazo de até 02 (dois) dias contados da data da publicação 
dos resultados no Diário Oficial, devendo para tanto, preencher formulário 
de requerimento de reconsideração.  

12.9. A Comissão divulgará a relação dos candidatos habilitados a 
participarem do pleito por meio de publicação no Diário Oficial, após o prazo 
recursal. 

13. DA QUARTA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA 
UNIFICADA  

13.1. Esta etapa definirá os conselheiros tutelares, titulares e suplentes.  

13.2. O Processo de Escolha em data unificada realizar-se-à no dia 04 de 
outubro de 2015, das 08h às 17h, horário local, por meio de processo de 
votação manual , conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), e será divulgado por meio do Diário Oficial. 

13.3. Os candidatos considerados HABILITADOS ao exercício da função de 
Conselheiro Tutelar, deverão se submeter ao processo de livre escolha da 
sociedade, por meio do voto facultativo e secreto dos cidadãos do Município 
de Aral Moreira/MS, acima de 16 anos e que estejam quites com a Justiça 
Eleitoral.  

13.4. Caberá a Comissão Especial organizar 1 (uma) reunião com toda a 
comunidade com a presença de todos os candidatos interessados para 
divulgação do Processo de Escolha e da plataforma de trabalho para cada 
um dos candidatos.  

13.5. A propaganda eleitoral deverá obedecer às deliberações do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena da perda da 
candidatura.  

13.6. Serão previstas regras e restrições destinadas a evitar o abuso de 
poder econômico e político por parte dos candidatos ou seus prepostos.  

13.7. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja 
através da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de 
legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de 
pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação, incluindo a 
divulgação por parte de autoridades públicas em beneficio ao candidato. 
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 13.8. No dia da eleição é terminantemente proibido o transporte de eleitores 
e a “boca de urna” pelos candidatos e/ou seus prepostos.  

13.9. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor. 

 13.10. Em reunião própria, a Comissão Especial dará conhecimento formal 
das regras de campanha a todos os candidatos considerados habilitados ao 
pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las e que estão cientes e 
acordes que sua violação importará na exclusão do certame ou cassação do 
diploma respectivo mediante assinatura de termo de compromisso.  

3.11. O eleitor votará em apenas 1 (um) candidato. 

 13.12. Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e números 
dos candidatos ao Conselho Tutelar.  

13.13. O local de recebimento dos votos contará com uma Mesa de 
Recepção, composta por 2 (dois) membros: 1 (um) presidente e 1 (um) 
mesário, credenciados pelo CMDCA.  

13.14. Não poderão compor a Mesa Receptora de votos cônjuge e parentes 
consanguíneos até 2º grau dos candidatos.  

13.15. A decisão de cassação da candidatura de candidato por 
descumprimento das normas deste Edital será tomada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da 
Comissão Especial do Processo de Escolha, devidamente encaminhado ao 
Ministério Público. Neste caso, será instaurado processo administrativo em 
que o candidato terá o direito a defesa por escrito no prazo de 24 horas. 

 13.16. A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento da 
votação, sob a responsabilidade da Comissão Especial, sendo os resultados 
encaminhados para a sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA.  

13.17. Os candidatos poderão apresentar impugnação dos resultados 
apurados no prazo de até 02 (dois) dias, cabendo decisão à Mesa de 
Apuração pelo voto majoritário, com recurso ao CMDCA, que decidirá em 
até 05 (cinco) dias.  

13.18. Não será permitida a presença dos candidatos junto à mesa de 
apuração.  

13.19. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o 
CMDCA proclamará o resultado dos candidatos eleitos.  

13.20. Quanto aos votos brancos e nulos não serão computados para fins 
de votos válidos.  

13.21. A fiscalização do Processo de Escolha estará a cargo do Ministério 
Público. 

14. DO EMPATE  

14.1. Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato com 
maior escolaridade, e, persistindo o empate, em favor do mais idoso. 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

15.1. Ao final de todo Processo de Escolha a Comissão Especial divulgará 
no Diário Oficial o nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e os 
suplentes escolhidos de acordo com a classificação. 

16. DOS RECURSOS  

16.1. Realizado o Processo de Escolha os recursos deverão ser dirigidos à 
Presidência da Comissão Especial protocolados no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos 
neste Edital.  

16.2. Julgados os Recursos o resultado final será homologado pelo 
Presidente da Comissão Especial.  

16.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do 
Processo mediante solicitação formalizada.  

16.4. Na fase de impugnação caberá recurso à plenária do Conselho 
Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA que se 
reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de 
celeridade, cuja decisão não caberá recurso administrativo.  

16.5. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de 
Escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados a concorrer. 

17. DA QUINTA ETAPA – FORMAÇÃO  

17.1. Os conselheiros tutelares eleitos como titulares e suplentes, deverão 
participar do processo de capacitação/formação continuada relativa à 
legislação específica às atribuições do cargo e dos demais aspectos da 
função, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA antes da posse, com frequência de no mínimo 75% 
(setenta e cinco por cento).  

17.2. O conselheiro que não atingir a frequência mínima ou não participar do 
processo de capacitação, não poderá tomar posse, devendo ser substituído 
pelo suplente eleito que tenha participado da capacitação/formação 
continuada, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação.  

17.3.O conselheiro reeleito ou que já tenha exercido a função de 
Conselheiro Tutelar em outros mandatos, também fica obrigado a participar 
do processo de capacitação/formação continuada, considerando a 
importância do aprimoramento continuado e da atualização da legislação e 
dos processos de trabalho.  

 

18. DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE 

18.1. A posse dos conselheiros tutelares, titulares, dar-se-á pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro 
de 2016, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).  

18.2. São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio 
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art. 140 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

18.3. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 
companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 
na Resolução nº 170/2014, publicada pelo CONANDA.  

18.4. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente na ordem de 
classificação, conforme disposto no artigo 73 da Lei Municipal nº. 651/2006, 
mais a Lei Federal Nº 12.696 de 25 de Julho de 2012. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Processo de Escolha, observadas as normas previstas no Estatuto da 
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Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº 651/2006, mais a Lei 
Federal Nº 12.696 de 25 de Julho de 2015 e deliberações do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

19.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo de Escolha 
dos Conselheiros Tutelares.  

19.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital 
implicará na exclusão do candidato do Processo de Escolha e 
representação junto ao Ministério Público.  

19.4. Fica assegurada a plena e efetiva participação de candidatos com 
deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas ao 
Processo de Escolha estabelecida no presente Edital.  

19.5. A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, resultarão na nulidade da 
inscrição, com todas as suas decorrências, além de demais medidas de 
ordem administrativa, civil ou criminal.  

19.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao CMDCA, 
desde a inscrição até os resultados finais.  

19.7. As datas previstas neste Edital poderão sofrer alterações de acordo 
com a necessidade da Comissão responsável pelo Processo de Escolha do 
CMDCA e dará ciência aos candidatos por meio de publicação no Diário 
Oficial.  

19.8. O CMDCA, através de seus membros e equipe de apoio da Secretaria 
Municipal a qual está vinculado, deverá organizar e prestar apoio 
administrativo e financeiro durante todo o Processo de Escolha.  

19.9. Os conselheiros titulares eleitos deverão acompanhar os trabalhos 
juntamente com os conselheiros do mandato em vigência no período de 
transição de 01 a 09 de janeiro de 2016, em caráter de observação, não 
podendo atuar como Conselheiro. 

20. Cronograma : 

              Eventos      Datas 

Publicação do Edital 04/09/2015 

Inscrições 08/09/2015 a 
11/09/2015 

Análise dos Requerimentos de Inscrições 14/09/2015 

Publicação da lista dos candidatos com 
inscrições deferidas 

15/09/2015 

Publicação da lista definitiva de inscrições 
deferidas e Divulgação do local e horário da 
Prova de Conhecimentos específicos 

16/09/2015 

Realização da Prova de Conhecimentos 
específicos 

18/09/2015 

Publicação dos candidatos aprovados na Prova 21/09/2015 

Prazo para recurso 22/09/2015 

Avaliação Psicológica 23/09/2015 

Divulgação dos candidatos habilitados para o 
Pleito 

24/09/2015 

Realização do Pleito 04/10/2015 

Divulgação do resultado do pleito em ordem de 
classificação 

05/10/2015 

Prazo para recurso 06/10/2015 

Análise de recursos 07/10/2015 

Divulgação dos candidatos eleitos e convocação 
para Formação 

09/10/2015 

Publicação da Diplomação e Posse  

  

 

 


