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ANO VI  N° 1491 – Segunda  Feira  04  de Junho de 2018 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 021/2017 

 
PROC. ADM. Nº 113/2017 

CONVITE 015/2017 

PARTES      
Contratante: MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
Contratada: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI-
EPP 

OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo 
n°021/2017. 

 
Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do 
Contrato Administrativo n°021/2017, a contar seu vencimento 19 de Maio 
de 2018. 

 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 
021/2017. 

 
As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Porã - MS, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo. 

AMPARO LEGAL.: Art. 57, § 1°, V e § 2° da Lei Federal 8.666/93 
 

ASSINANTES  
Contratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
Contratada:       Rafael Arantes Bispo 
 
 
   Aral Moreira - MS, 17 de Maio de 2018. 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso 
do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão 
n.º 007/2018, que versa sobre : Registro de preços para aquisição de ar – 
condicionado tipo split, novos, serviço de instalação inclusa e 
funcionamento dos aparelhos, conforme especificações constantes no 
Termo de referencia e demais condições, quantidade e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, realizada em 22/05/2018, com início 
às 08:00 horas, sagram-se detentoras da Ata, por apresentar menor preço 
por item, as licitantes :  
 
 
ANDREIA AGUILERA MARTINS – MEI                                                       
R$ 60.580,00 

CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL – MEI                                                  
R$ 72.240,00 

VANDERLEYA ALVES COINETE – ME                                                       
R$ 153.560,00 

Aral Moreira - MS, 24 de Maio de 2018 
 
 

.................................................... 
MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES 

PREGOEIRO 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
007/2018, fica convocado os representantes da empresas:  
 
ANDREIA AGUILERA MARTINS – MEI 

CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL – MEI 

VANDERLEYA ALVES COINETE - ME 

 

Vencedoras da licitação, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal 
de Aral Moreira, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 
Homologação, e assinarem a Ata de Registro, sob pena de decair do direito 
à contratação. 

 

Aral Moreira – MS, 24 de Maio de 2018 
 

.................................................. 
 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº007/ 2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
   

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2018 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
  
 
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 
79.930-000, Aral Moreira – MS  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na sede do 
Município de Aral Moreira-MS, situada na Rua Bento Marques, nº795, 
centro, CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, portador 
do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º839.314.301-20, residente e 
domiciliado na Rua 9 de Novembro, nº206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; 
e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas ANDREIA 
AGUILERA MARTINS - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 30.450.378/0001-58 com estabelecimento R 31 DE 
MARCO,845 - - CENTRO, Aral Moreira - MS, representada neste ato por 
Sra. ANDREIA AGUILERA MARTINS , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 
026.606.131-17, CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL - MEI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.796.357/0001-
20 com estabelecimento R RIO GRANDE DO SUL,999 - CASA - CENTRAL 
I, Aral Moreira - MS, representada neste ato por Sr. CLAUDINEI 
RODRIGUES CASSAL , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 031.396.391-
63 e VANDERLEYA ALVES COINETE - ME , pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.168.083/0001-90 com 
estabelecimento R 31 DE MARCO, 770, SALA B - CENTRO, Aral Moreira - 
MS, representada neste ato por seu Sra. VANDERLEYA ALVES COINETE 
, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 000.865.231-71), 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 todos representados conforme documento de 
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os 
preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°032/2018 
e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial n°07/2018, 
consoante as seguintes cláusulas e condições: 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente Ata é O Registro de preços para aquisição de ar 
– condicionado tipo split, novos, serviço de instalação inclusa e 
funcionamento dos aparelhos, conforme especificações constantes no 
Termo de referencia e demais condições, quantidade e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo período previsto de 12 meses. 

 
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 aparelhos de ar 
condicionado nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for 
o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os aparelhos 
de ar condicionado 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 pelo Pregoeiro. 

2.3. Colhidas as assinaturas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio 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, 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 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  
Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 

3.2. Caberá à Secretaria Municipal 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 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, 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 Pregoeiro e Equipe de Apoio deste Município. 

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro 
de Preços, 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. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por 
escrito, formalizada pela Secretária 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. 

4.2. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os 
aparelhos de ar condicionado dentro do prazo estipulado no edital, bem 
como, quando solicitado, realizar a substituição dos mesmos dentro do 
mesmo prazo conforme regra editalícia.  

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) declara para fins de execução 
contratual que, se compromete a entregar os aparelhos de ar condicionado 
conforme descrições contidas no Termo de Referencia, anexo I do Edital. 
 

4.4. O local da entrega dos aparelhos de ar condicionado 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 no mesmo dia da data de recebimento da Autorização de 
Faturamento ou instrumento equivalente. 

4.4.2. O recebimento dos aparelhos de ar condicionado 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, e conseqüente aceitação pela equipe 
responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de 
Aceite Definitivo”. 

4.4.3. Serão recusados os aparelhos de ar condicionado que não estejam 
em prefeito estado e que não atendam as especificações constantes neste 
edital e/ou que não estejam adequados para uso.  

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. 

4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a 
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada. 

4.7. Os aparelhos de ar condicionado, objeto desta Ata, 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. 
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4.9. As despesas relativas à entrega e instalação dos aparelhos de ar 
condicionado correrão por conta exclusiva da detentora da ata. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO 

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos aparelhos de ar 
condicionado 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 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 detentora da ata não poderá subcontratar, sub-empreitar, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente o objeto da presente ata. 

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 O Pregoeiro e Equipe de Apoio 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, o 
Pregoeiro 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 ata, será 
efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo dos aparelhos de ar condicionado, 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 Administração Municipal 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 Pregoeiro e Equipe de Apoio, sujeito às 
seguintes penalidades: 

I - Multa de 2% (dois 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 2% (dois 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. 
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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 usuária 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 Pregoeiro e Equipe de Apoio, 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; 

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 ata correrão a 
cargo das 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. 

 
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 registrados: 
 
I
T
E
M 

PRODUTO UND QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL MARCA DETENTORA 

1 

APARELHO DE 
AR 
CONDICIONADO 
SPLIT - 30.000 
BTU´S Ar 
condicionador Split 
system, 
capacidade 30.000 
Btu´s/h, ciclo Frio, 
tipo parede (HI-
Wall), tensão 
220V/1F/60Hz, 
Display digital na 
unidade interna 
para visualização 
da temperatura 
selecionada para o 
ambiente, 
compressor 
rotativo, Controle 
Remoto com 
display em cristal 
líquido, com selo 
Procel classe A, 
com Instalação da 
unidade interna 
fixada no alto da 
parede (aparente) 
e unidade 
condensadora 
fixada na parede 
com suportes de 
cantoneira L 
pintada. 
isolamento termico 
das tubulações, 
fazer ponto de 
força monofasico 
220 volts, Garantia 
de 1 ano. Com 
entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 
quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

Un  13 4.660,00 60.580,00 MITSUO  
ANDREIA 
AGUILERA 
MARTINS MEI  
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2 

APARELHO DE 
AR 
CONDICIONADO 
SPLIT DE 18.000 
BTUs. Ar 
condicionado, 
compressor, tipo 
split, com 
capacidade de 
18.000 Btu s, com 
selo Procel Classe 
A, equipado com 
controle remoto 
Display de cristal 
líquido contendo 
todas as funções 
do aparelho, ajuste 
de temperatura e 
fluxo de ar, com 
defletores de ar 
com movimento 
automático, 
tensão: 220 Volts, 
fase: monofásica 
(1F), frequência: 
60 Hz. Incluso 
suportes metálicos 
para fixar o 
evaporador e o 
condensador, 
isolamento termico 
das tubulações, 
fazer ponto de 
força monofasico 
220 volts, Garantia 
de 1 ano. Com 
entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 
quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

Un  13 3.190,00 41.470,00 MITSUO  
CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL MEI 

3 

APARELHO DE 
AR 
CONDICIONADO 
SPLIT 7.000 BTU's 
Ar condicionador, 
compressor, tipo 
split, com 
capacidade de 
7.000 Btu s, com 
selo Procel Classe 
A, equipado com 
controle remoto 
Display de cristal 
lÍquido contendo 
todas as funções 
do aparelho, ajuste 
de temperatura e 
fluxo de ar, com 
defletores de ar 
com movimento 
automático, 
tensão: 220 Volts, 
fase: monofásica 
(1F), frequência: 
60 Hz. Incluso 
suportes metálicos 
para fixar o 
evaporador e o 
condensador, 
isolamento termico 
das tubulações, 
fazer ponto de 
força monofasico 
220 volts, Garantia 
de 1 ano. Com 
entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 
quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

Un  2 1.000,00 2.000,00 CLIMAX  
CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL MEI  

4 
APARELHO DE 
AR 

Un  3 1.390,00 4.170,00 CLIMAX  
CLAUDINEI 
RODRIGUES 

CONDICIONADO 
SPLIT 9.000 BTU's 
- Consumo (Kw/h) 
17,2 Kw/h, 
Potência (w) 
821W, 
Compressor 
Rotativo, Vazão de 
ar 460, Selo Procel 
Classe A, Cor 
Branco, Timer, 
Funções: Função 
Memória: 
memoriza a 
configuração 
preferida de modo 
de funcionamento, 
temperatura e 
velocidade; 
Função Timer: 
Programa o tempo 
para ligar ou 
desligar o 
aparelho; Função 
Turbo: 
Proporciona um 
resfriamento 
rápido do 
ambiente; Função 
Oscilar: Usada 
para controlar a 
movimentação da 
saída de ar ou 
para fixá-la em 
uma posição 
preferencial, Filtro 
de proteção ativa, 
Direcionadores de 
Ar, Saída regulável 
do ar, Baixo ruído, 
Velocidade 3 
velocidades, 
Painel eletrônico, 
Controle de 
temperatura, 
Conteúdo da 
embalagem: 01 
Unidade interna; 
01 Unidade 
externa; 01 
Controle remoto; 
01 Manual do 
consumidor; 01 
Folheto da Rede 
de Serviços; 01 
Suporte para o 
controle remoto; 
02 Pilhas; 01 
Suporte de 
instalação 
(unidade interna); 
Incluso suportes 
metálicos para 
fixar o evaporador 
e o condensador, 
isolamento termico 
das tubulações, 
fazer ponto de 
força monofasico 
220 volts, Garantia 
de 1 ano. Com 
entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 
quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

CASSAL MEI 

5 

APARELHO DE 
AR 
CONDICIONADO 
SPLIT 12.000 
BTU's - Ar 
condicionador, 
compressor, tipo 
split, com 
capacidade de 
12.000 Btu s, com 
selo Procel Classe 

Un  15 1.640,00 24.600,00 CONSUL  
CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL MEI  
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A, equipado com 
controle remoto 
Display de cristal 
líquido contendo 
todas as funções 
do aparelho, ajuste 
de temperatura e 
fluxo de ar, com 
defletores de ar 
com movimento 
automático, 
tensão: 220 Volts, 
fase: monofásica 
(1F), frequência: 
60 Hz. Incluso 
suportes metálicos 
para fixar o 
evaporador e o 
condensador, 
isolamento termico 
das tubulações, 
fazer ponto de 
força monofasico 
220 volts, Garantia 
de 1 ano. Com 
entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 
quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

6 

AR 
CONDICIONADO 
SPLIT 24.000 
BTU´S - Ar 
condicionador Split 
system, 
capacidade 24.000 
Btu´s/h, ciclo Frio, 
tipo parede (HI-
Wall), tensão 
220V/1F/60Hz, 
Display digital na 
unidade interna 
para visualização 
da temperatura 
selecionada para o 
ambiente, 
compressor 
rotativo, Controle 
Remoto com 
display em cristal 
líquido, com selo 
Procel classe A, 
com instalação da 
unidade interna 
fixada no alto da 
parede (aparente) 
e unidade 
condensadora 
fixada na parede 
com suportes de 
cantoneira L 
pintada com 
distância máxima 
de 4 m entre 
unidades, 
construção de um 
sistema de 
drenagem com 6 
m em tudo de PVC 
20 mm, 
fornecimento do 
material de 
interligação entre 
unidades (tubos de 
cobre, tubo 
isolador e cabo 
tetrapolar 2,5 mm 
), com utilização 
de bomba de 
vácuo antes da 
liberação do gás. 
Garantia de 1 ano. 
Com entrega e 
instalação.Recomp
osição do telhado 
e sua vedação, 

Un  44 3.490,00 153.560,00 FREE  
VANDERLEYA 
ALVES 
COINETE - ME  

quando 
necessario.Uma 
vez que fara parte 
da garantia dos 
serviços.  

  

TOTAL GERAL 
=======>       286.380,000     

 
Classificação do item 1 
1ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
2ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
3ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
  
Classificação do item 2 
1ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
2ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
3ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
  
Classificação do item 3 
1ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
2ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
3ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
  
Classificação do item 4 
1ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
2ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
3ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
  
Classificação do item 5 
1ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
2ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
3ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
  
Classificação do item 6 
1ª Empresa - VANDERLEYA ALVES COINETE - ME  
2ª Empresa - CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL 03139639163  
3ª Empresa - ANDREIA AGUILERA MARTINS 02660613117  
 
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,  da Lei Federal nº8.666, 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. 
     
       Alexandrino Arévalo Garcia        Prefeito Municipal           
                              
  Andreia Aguilera Martins - Mei     Andreia Aguilera Martins     
         
  Claudinei Rodrigues Cassal – MEI   Claudinei Rodrigues Cassal       
                                         
 Vanderleya Alves Coinete - Me         Vanderleya Alves Coinete  
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso 
do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão 
n.º 015/2018, que versa sobre : Registro de preços para aquisição cestas 
básica visando atender a Secretária Municipal de Assistência Social 
através do Fundo Municipal de Investimento Social, para distribuição 
gratuita para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no 
município de Aral Moreira, realizada em 23/05/2018, com início às 08:00 
horas, sagram-se detentoras da Ata, por apresentar menor preço por item, 
as licitantes :  
 
 
LUCILA FERNANDES DA SILVA – ME                                 R$ 152.600,00 
ELIZANGELA VOGADO DO NASCIMENTO                        R$ 152.600,00 

Aral Moreira - MS, 25 de Maio de 2018 
.................................................... 

MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES 
PREGOEIRO 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
015/2018, fica convocado os representantes da empresas:  
 
ELIZANGELA VOGADO DO NASCIMENTO – ME 

LUCILA FERNANDES DA SILVA - ME 

Vencedoras da licitação, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal 
de Aral Moreira, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 
Homologação, e assinarem a Ata de Registro, sob pena de decair do direito 
à contratação. 

Aral Moreira – MS, 25 de Maio de 2018 
.................................................. 

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito Municipal 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018 
Tipo de Licitação: Menor preço por lote   
Data: 23 de maio de 2018 
Horário: 08:00 horas  
  
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 
79.930-000, Aral Moreira – MS 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, portador do RG 
n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º 839.314.301-20, residente e domiciliado 
na Rua 9 de novembro, nº206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; e do outro 
lado a empresa a seguir descrita; ELIZANGELA VOGADO DO 
NASCIMENTO - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 14.153.143/0001-48 com estabelecimento AV Maria 
Lucia Carvalho costa, sn, CASA - satélite, Aral Moreira - MS, representada 
neste ato por Sra. ELIZANGELA VOGADO DO NASCIMENTO , brasileiro, 
portador do CPF/MF n.º 014.482.891-06 e LUCILA FERNANDES DA 
SILVA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 00.324.036/0001-20 com estabelecimento 31 DE MARÇO - CENTRO, 
Aral Moreira - MS, representada neste ato por  Sra. LUCILA FERNANDES 
DA SILVA , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 767.459.611-72, 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 todos representados conforme documento de 
credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os 
preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°074/2018 
e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial n°015/2018, 
consoante as seguintes cláusulas e condições: 
  
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços visando à 
AQUISIÇÃODE CESTAS BASICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, SERÁ AQUISITADO 2800 
CESTAS PARA O PERIODO DE 12 MESES. 
  
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 prestação dos serviços nas condições 
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem a prestar os serviços 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 pelo Pregoeiro.  

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, 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 
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 pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  

3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social 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 a Secretaria Municipal de Assistência Social informar ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, do não comparecimento da fornecedora para a 
retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, 
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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 Pregoeiro e Equipe de Apoio 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. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por 
escrito, formalizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 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.  

4.2. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar as 
cestas dentro do prazo estipulado no edital, bem como, quando solicitado, 
realizar a substituição dos mesmos dentro do mesmo prazo conforme regra 
editalícia.   

4.3. O local da entrega das cestas 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.   

4.3.1. O prazo de entrega das cestas será conforme solicitação do 
órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 01 (um) dia da data 
de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.  

4.3.2. O recebimento das cestas 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 materiais, e conseqüente aceitação pela 
equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo 
de Aceite Definitivo-.  

4.3.3. Serão recusados os produtos constantes na cesta que não esteja em 
perfeito estado e que não atendam as especificações constantes neste 
edital e/ou que não estejam adequados para uso.   

4.4. 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. 

  

4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a 
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.  

4.6. As cestas básicas, objeto desta Ata, 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.  

4.7. 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. 

4.8. As despesas relativas à entrega das cestas correrão por conta 
exclusiva da detentora da ata.  

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO  

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços 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 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 material, 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 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo das cestas, 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.  
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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 Administração Municipal 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 Pregoeiro sujeito às seguintes 
penalidades:  

I - Multa de 2% (dois 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 2% (dois 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 Pregoeiro e Equipe de Apoio, 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; 

 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.   



 
 

 
10/12 

 
 

ANO VI  N° 1491 – Segunda  Feira  04  de Junho de 2018 

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 Ata correrão a 
cargo do Fundo Municipal de Investimento Social, 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 n°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, HOMOLOGADO a classificação das 
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam 
assim registrados: 
  
I
T
E
M 

PRODUTO UN QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL 
MARC
A 

DETENTORA 

1 

CESTA BASICA EM 
EMBALAGEM 
PLASTICA 
RESISTENTE A 30KG 
CONTENDO OS 
SEGUINTES ITENS : 02 
PCT ARROZ TIPO 2 
EMB 5KG COM NO 
MINIMO 90% DE GRÃO 
INTEIROS E 
COLORAÇÃO 
BRANCA, 02 PCT 
FEIJÃO PRETO TIPO 1 
EMB 1KG GRÃOS 
INTEIROS E SEM 
SUJIDADES SACOS 
RESISTENTES COM 
SOLDA REFORÇADA E 
ÍNTEGRA QUE 
CONTENHAM DATA 
DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE, 01 PCT 
AÇUCAR CRISTAL 
BRANCO LIVRE DE 
SUJEIRAS EMB 5KG, 
01 PCT SAL 
REFINADO IODADO 
EMB 1KG, 01 PCT 
BOLACHA DE 
MAIZENA ROSQUINHA 
EMB 400GR, 01 PCT 
LEITE EM PÓ 
COMPOSTO POR 
AÇUCAR- ASPECTO, 
COR, ODOR E SABOR 
CARACTEIRISTICOS E 
LIVRE DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS 
EMB 01KG, 02 PCT 
MACARRÃO 
SEMOLADO EMB 
500GR, 02 OLEO DE 
SOJA PET EMB 900ML, 
01 MASSA DE 
TOMATE EM 
EMBALAGEM DE LATA 
CONTENDO TOMATE, 
AÇUCAR E SAL SEM 
GLUTÉM EMB 500 GR, 
02 PCT FARINHA DE 
TRIGO TIPO 1 DE COR 
BRANCA ISENTA DE 
UMIDADE, 
FERMENTAÇÃO OU 
RANÇO E MATERIAIS 
ESTRANHOS EMB 
01KG, 01 SARDINHA 
EM ÓLEO 
COMESTIVEL 
CARACTERISTICAS 
SENSORIAIS 
COMPREENDEM 

Un  1400 109,00 152.600,00 
 

ELIZANGELA 
VOGADO DO 
NASCIMENT
O - ME  

ASPECTO LIMPIDO E 
ISENTO DE 
IMPUREZAS EMB. 
130GR, 01 PCT 
ACHOCOLATADO EM 
PÓ COM AÇUCAR, 
CACAU EM PÓ, SORO 
DE LEITE, 
MATODEXTRINA, 
ESTABILIZANTE 
LECITINA DE SOJA, 
AROMA DE BAUNILHA 
VITAMINAS E SAL EMB 
250GR, 01 GOIABADA 
EMBALAGEM MINIMA 
DE 200GR. TODOS OS 
PRODUTOS DEVEM 
CONTER DATA DE 
VALIDADE DE NO 
MINIMO 6 MESES 
APARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 01 PCT DE 
FUBÁ TIPO MIMOSO 
100% MILHO 
ENRIQUECIDO COM 
FERRO E ACIDO 
FOLICO, OBTIDO A 
PARTIR DA MOAGEM 
DO GRAO DE MILHO, 
PACOTE 500 GR. 

2 

CESTA BASICA EM 
EMBALAGEM 
PLASTICA 
RESISTENTE A 30KG 
CONTENDO OS 
SEGUINTES ITENS : 02 
PCT ARROZ TIPO 2 
EMB 5KG COM NO 
MINIMO 90% DE GRÃO 
INTEIROS E 
COLORAÇÃO 
BRANCA, 02 PCT 
FEIJÃO PRETO TIPO 1 
EMB 1KG GRÃOS 
INTEIROS E SEM 
SUJIDADES SACOS 
RESISTENTES COM 
SOLDA REFORÇADA E 
ÍNTEGRA QUE 
CONTENHAM DATA 
DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE, 01 PCT 
AÇUCAR CRISTAL 
BRANCO LIVRE DE 
SUJEIRAS EMB 5KG, 
01 PCT SAL 
REFINADO IODADO 
EMB 1KG, 01 PCT 
BOLACHA DE 
MAIZENA ROSQUINHA 
EMB 400GR, 01 PCT 
LEITE EM PÓ 
COMPOSTO POR 
AÇUCAR- ASPECTO, 
COR, ODOR E SABOR 
CARACTEIRISTICOS E 
LIVRE DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS 
EMB 01KG, 02 PCT 
MACARRÃO 
SEMOLADO EMB 
500GR, 02 OLEO DE 
SOJA PET EMB 900ML, 
01 MASSA DE 
TOMATE EM 
EMBALAGEM DE LATA 
CONTENDO TOMATE, 
AÇUCAR E SAL SEM 
GLUTÉM EMB 500 GR, 
02 PCT FARINHA DE 
TRIGO TIPO 1 DE COR 
BRANCA ISENTA DE 
UMIDADE, 
FERMENTAÇÃO OU 
RANÇO E MATERIAIS 
ESTRANHOS EMB 
01KG, 01 SARDINHA 
EM ÓLEO 
COMESTIVEL 
CARACTERISTICAS 
SENSORIAIS 

Un  1400 109,00 152.600,00 
 

LUCILA 
FERNANDES 
DA SILVA-ME  
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COMPREENDEM 
ASPECTO LIMPIDO E 
ISENTO DE 
IMPUREZAS EMB. 
130GR, 01 PCT 
ACHOCOLATADO EM 
PÓ COM AÇUCAR, 
CACAU EM PÓ, SORO 
DE LEITE, 
MATODEXTRINA, 
ESTABILIZANTE 
LECITINA DE SOJA, 
AROMA DE BAUNILHA 
VITAMINAS E SAL EMB 
250GR, 01 GOIABADA 
EMBALAGEM MINIMA 
DE 200GR. TODOS OS 
PRODUTOS DEVEM 
CONTER DATA DE 
VALIDADE DE NO 
MINIMO 6 MESES 
APARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 01 PCT DE 
FUBÁ TIPO MIMOSO 
100% MILHO 
ENRIQUECIDO COM 
FERRO E ACIDO 
FOLICO, OBTIDO A 
PARTIR DA MOAGEM 
DO GRAO DE MILHO, 
PACOTE 500 GR. 

  

TOTAL GERAL 
=======>       305.200,00     

  
  
Classificação do item 1 
1ª Empresa - ELIZANGELA VOGADO DO NASCIMENTO - ME  
2ª Empresa - LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME  
  
Classificação do item 2 
1ª Empresa - LUCILA FERNANDES DA SILVA-ME  
  
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, da Lei Federal nº8.666, 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.                                                                                       
                       
  

____________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal 
  
  
  
  

_________________________________ 
Elizangela Vogado Do Nascimento - ME 

                                       Elizangela Vogado Do Nascimento 
 
 
  

  
_________________________________ 

Lucila Fernandes Da Silva-Me  
Lucila Fernandes Da Silva  

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº. 08, de 07/05/2018. 

 
Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre a 
Ata anterior N° 07 de 04 de maio de 2018.  
Sobre Apresentação e aprovação da Prestação de contas das 
emendas parlamentares de 2016 para 2017.   
Sobre Apresentação de esclarecimentos do levantamento de 
necessidades de melhorias sanitárias domiciliares da Funasa. 

 
 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião extraordinária realizada 
no dia 07 de maio de 2018. 
 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Decorrida a leitura da ata anterior de Nº. 07, aprovar a 

mesma sem alterações, conforme lida e apresentada.  
Artigo 2º- Sra. Josileia Rigo Marques (gerente municipal de 

convênios), onde explana sobre que são emendas estaduais de 2016 
para 2017, sendo elas transferida do fundo especial de saúde para o 
fundo municipal de saúde de Aral Moreira-MS, todas em conformidade 
com o projeto aprovado pela Resolução SES/MS nº 18/SES/MS de 
24/06/2016, não havendo saldo remanescente em conta bancária. A 
primeira declaração de encerramento do projeto, declararam a 
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  foi utilizada para o 
pagamento de equipamentos para a academia ao ar livre. Segunda 
declaração na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi 
utilizada para o pagamento de medicamentos hospitalares para o 
Hospital e Maternidade Santa Luzia para atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde. Terceiro declaração de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), utilizada para o pagamento de uma Ambulância 
Tipo “A” para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. 
Quarta declaração de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), utilizada para o 
pagamento de material permanete para a unidade de saúde Cirillo 
Rossati para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. 
Quinta declaração de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) utilizada para 
pagamento de uma Ambulância Tipo “A” para atendimentos aos 
usários do Sistema Único de Saúde. Sexta declaração de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) utilizada para o pagamento de 
medicamentos aos usuários do Sistema Único de Saúde. Sem mais a 
prestação de contas das emendas parlamentares de 2016 para 2017 é 
aprovada por unanimidade. 

Artigo 3º- : Durante a apresentação do Projeto Funada no dia 04 
de maio de 2018 houve muitos questionamentos sobre determinadas 
familias que seriam contempladas com especificações técnicas para 
melhorias, o conselho municipal de saúde convidou o Sr. Emerson 
Milan (secretário de assistencia social), por motivos justificados, em 
seu lugar representando Sra. Solange Camargo (coordenado do cras) 
e Sra. Fabiula Nunes (psicologa) onde tiraram as dúvidas de todo o 
CMS, e então solicitaram para refazer uma nova visita as familias, 
ficando assim, voluntários da saúde e da assistência social. Assim 
voltando os nomes para a Sra. Josileia Rigo Marques (gerente 
municipal de convênios). 

 
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Aral Moreira - MS, 07 de maio de 2018.              
   

                   Alisson Cardoso Oliveira Jales 
Presidente CMS 
Aral Moreira MS 
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RESOLUÇÃO Nº. 09, de 28/05/2018. 
 

Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre a Ata 
anterior N° 08 de 07 de maio de 2018.  
Sobre Apresentação do Relatório do 1º quadrimestre de 2018.  
Sobre Apresentação e aprovação do Projeto Técnico de Transporte 
Sanitário Eleito no Município de Aral Moreira-MS 

 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião extraordinária realizada 
no dia 09 de maio de 2018. 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Decorrida a leitura da ata anterior de Nº. 08, aprovar a 

mesma sem alterações, conforme lida e apresentada.  
Artigo 2º- Após análise de documentos, estudo e explanação a 

Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2018 das ações em 
saúde e demonstrativos de receitas e despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde, onde o total de créditos (transferência da União, 
do Estado, e remuneração bancária) foi de R$ 1.670.137,06, 
transferências da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde de R$ 
2.446.504,15 e despesas no Quadrimestre de R$ 4.116.641,21, sendo 
a porcentagem aplicada pelo município na saúde de 29,72%. 

Artigo 3º- Sra. Fernanda Zagonel (direto adm HMSL) apresentou 
a emenda indicação do Deputado Federal Geraldo Resende, no valor 
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Após a apresentação a 
mesma, sugeriu ao conselho e vereadores presentes, que a van da 
emenda parlamentar é de 17 lugares, quando adaptada iria perder 
esses lugares e ficando com apenas 8 lugares, então deixou como 
proposta de votação comprar um veículo sem adaptação, assim 
aprovado por unanimidade. 

 
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Aral Moreira - MS, 28 de Maio de 2018. 

  
    Alisson Cardoso Oliveira Jales 

  Presidente CMS 
   Aral Moreira MS 
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