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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 037/2018, que versa sobre Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviço de recarga de tonner, cartuchos de 
tinta preto e colorido, encadernação, plastificação e impressões, visando 
atender as secretarias e o paço municipal, pelo período de 12 meses, 
realizada em 05/11/2018, com início às 10:00 horas, sagrou-se detentoras 
da Ata, por apresentar menor preço por item, as licitantes :  

 
 

JR Calçados Eireli – ME                                                            R$ 51.827,50 
 Marco Antonio Garcia – MEI                                                     R$ 13.980,00  
Mega Ponto Com Comercio e Serviços LTDA – ME                 R$ 21.031,00 
 
 

Aral Moreira – MS, 30 de Novembro 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 
037/2018, fica convocado o representante da empresa:  
 
JR Calçados Eireli – ME                                                              
 Marco Antonio Garcia – MEI                                                      
Mega Ponto Com Comercio e Serviços LTDA – 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, 30 de Novembro de 2018 
 
 
 

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

Prefeito Municipal 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2018. 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 05/11/2018 
Horário: 10:00 horas  
 

Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, 795, Bairro Centro 
CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS. 
 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sede do 
Município de Aral Moreira-MS, situada Rua Bento Marques, nº 795, 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, nº 206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; e do outro 
lado a empresa a seguir descrita, JR CALCADOS EIRELI - ME , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.478.264/0001-
02 com estabelecimento R BENTO MARQUES,680 - - CENTRO, ARAL 
MOREIRA - MS, representada neste ato por  Sr. ANTONIO MARCIO 
CARVALHO JUNIOR , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 017.614.321-17, 
MARCO ANTONIO GARCIA MEI , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.528.336/0001-64 com estabelecimento R 
CLEMIR VIEIRA,212 - - RESIDENCIAL PONTA PO, Ponta Porã - MS, 
representada neste ato por  Sr. MARCO ANTONIO GARCIA , brasileiro, 
portador do CPF/MF n.º 511.610.601-20 e MEGA PONTO COM 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.125.604/0001-79 com estabelecimento R 
ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, 3045 - VILA SULMAT, Dourados - 
MS, representada neste ato por  Sr. EDSON ANTONIO DE LIMA MELLO , 
brasileiro, portador do CPF/MF n.º 652.459.891-15 , 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° 131/2018 e HOMOLOGADA, publicada no Diário Oficial do Município, 
referente ao Pregão Presencial n° 037/2018, consoante as seguintes 
cláusulas e condições: 
  
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
1.1. o objeto da presente licitação é registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviço de recarga de tonner, cartuchos de 
tinta preto e colorido, encadernação, plastificação e impressões, visando 
atender as Secretarias e o Paço Municipal, pelo período de 12 meses, 
quantidade e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
  
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. 
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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 pelas Secretarias de Saúde, 
Educação, Assistência Social e Fazenda e Planejamento do Município 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 a 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, 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 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 
serviços 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 execução dos serviços 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 execução dos serviços 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 dos serviços 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 serviços 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. Os serviços, 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. 
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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 dos materiais 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 Administração 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 dos serviços, 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) prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigações 
para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida da 
União, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,  Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Certidão Negativa da Fazenda Municipal. 

  

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, 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, 
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ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, 
ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro 
de Preços, 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 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 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; 
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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 Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e Fazenda e 
Planejamento 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, HOMOLOGADO a classificação das 
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam 
assim registrados: 
 
 
IT
E
M 

PRODUTO UN QTD VLR UNIT. 
VLR 
TOTAL 

MAR
CA 

DETENTORA 

1 

RECARGA DE 
TONNER PARA 
IMPRSSORA 
XEROX COM 
CHIP 3210/3220 

Un  200 69,90 13.980,00 
 

MARCO ANTONIO 
GARCIA 
51161060120  

2 

RECARGA DE 
TONNER PARA 
IMPRESSORA 
HP 12A 

Un  90 59,90 5.391,00 
 

MEGA PONTO 
COM COMERCIO 
E SERVICOS 
LTDA - ME  

3 

RECARGA DE 
CARTUCHOS 
DE TINTA 
COLORIDA - 5 
ML 

Un  395 21,00 8.295,00 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

4 

RECARGA DE 
CARTUCHOS 
DE TINTA DE 
COR PRETA - 
20 ML 

Un  570 20,50 11.685,00 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

5 
ENCADERNAÇÃ
O COM 
ESPIRAL 

Un  970 6,25 6.062,50 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

6 
PLASTIFICAÇÃ
O GRANDE A4 

Un  1700 6,25 10.625,00 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

7 
PLASTIFICAÇÃ
O PEQUENA ( 
FORMATO RG) 

Un  900 2,40 2.160,00 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

8 
IMPRESSÃO A4 
- COLORIDA 

Un  26000 0,50 13.000,00 
 

JR CALCADOS 
EIRELI - ME  

9 

RECARGA DE 
TONNER PARA 
IMPRESSORA 
HP 35 A 

Un  80 58,00 4.640,00 
 

MEGA PONTO 
COM COMERCIO 
E SERVICOS 
LTDA - ME  

10 

RECARGA DE 
TONNER PARA 
IMPRESSORA 
HP 17A 

Un  100 61,00 6.100,00 
 

MEGA PONTO 
COM COMERCIO 
E SERVICOS 
LTDA - ME  

11 
REFIL DE TINTA 
IMPRESSORA 
EPSON 100ml 

Un  100 49,00 4.900,00 
 

MEGA PONTO 
COM COMERCIO 
E SERVICOS 
LTDA - ME  

  

TOTAL GERAL 
=======>       86.838,50     

 
Classificação do item 1 
1ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
2ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 2 
1ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
2ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
3ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
  
Classificação do item 3 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 4 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 5 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 6 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 7 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 8 
1ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
2ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
3ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
  
Classificação do item 9 
1ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
2ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
3ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
  
Classificação do item 10 
1ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
2ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
3ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
  
Classificação do item 11 
1ª Empresa - MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
2ª Empresa - JR CALCADOS EIRELI - ME  
3ª Empresa - MARCO ANTONIO GARCIA 51161060120  
 
  
 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
  
12.1. A Ata de Registro de Preço será publicada no Diário Oficial do 
Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes 
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 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.                                                                     
 
                                       

____________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal 
 
 

_______________________________ 
Jr Calcados Eireli - ME  

Antonio Marcio Carvalho Junior  
 
 
  

_________________________________ 
Marco Antonio Garcia 51161060120  

Marco Antonio Garcia  
  

_________________________________ 
Mega Ponto Com Comercio E Serviços Ltda. - Me  

Edson Antonio De Lima Mello  
  
  
 

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 de 
material gráfico impresso em papel timbrado, carimbos e crachás para 
Atender  Secretaria Municipal de Saúde, Hospital e Maternidade Santa 
Luzia e Posto de Saúde deste município, quantidade e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo período previsto de 12 meses, 
realizada em 01/11/2018, com início às 08:00 horas, sagram-se detentoras 
da Ata, por apresentar menor preço por item, as licitantes :  
 
 
DORIS ESTELA ROJAS ABDULAHAD - ME                      R$ 147.960,00 

Aral Moreira - MS, 23 de Novembro 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 
035/2018, fica convocado os representantes da empresas:  
 
DORIS ESTELA ROAS ABDULAHAD - 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, 23 de Novembro de 2018 
 
 

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

Prefeito Municipal 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018. 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
 Dia 01/11/2018 - 08:00 horas  
 
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, 795, Bairro Centro 
CEP 79.930-000, Aral Moreira – MS. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Ao primeiro dia do mês de novembro de 2018, na sede do Município de 
Aral Moreira-MS, situada Rua Bento Marques, nº 795, 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, nº 206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS; e do outro lado a 
empresa a seguir descrita, DORIS ESTELA ROJAS ABDULAHAD-ME , 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
00.287.365/0001-49 com estabelecimento RUA MARECHAL FLORIANO, 
157 - CENTRO, Ponta Porã - MS, representada neste ato por seu sócio Sr. 
DORIS ESTELA ROJAS DE ABDULAHAD , brasileiro, portador do 
CPF/MF n.º 689.735.271-34 , 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° 124/2018 
e HOMOLOGADA, publicada no Diário Oficial do Município, referente ao 
Pregão Presencial n° 035/2018, consoante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente Ata é Registro de preços para aquisição de 
material gráfico impresso em papel timbrado, carimbos e crachás para 
atender Secretaria Municipal de Saúde, Hospital e Maternidade Santa 
Luzia e Posto de Saúde deste município, 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 de Preços é o documento vinculativo 
obrigacional de fornecimento, onde constarão os descontos a serem 
praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se 
convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos itens nas 
condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as 
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demais classificadas que aceitarem fornecer os itens pelo mesmo valor do 
primeiro colocado, obedecida a ordem de classificação. 

 

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. 

 

2.8. 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 pela Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  

 

3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde 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 pela Secretaria Municipal de Saúde do Município 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 Saúde, 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 sito 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 01 (UM) dia 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”. 

 



 
 

 
8/37 

 

ANO VI  N° 1560 – Sexta Feira 14 de Dezembro de 2018  

4.4.3. Serão recusados produtos imprestáveis ou defeituosos, que não 
atendam as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam 
adequados para o uso.  

 

4.4.4. Os produtos deverão ser entregues embalados de forma a não 
serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local 
da entrega.   

 

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 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, o Pregoeiro notificará a prestadora 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 prestadora em relação ao item e 
cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

 

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras, 
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 o Poder Executivo deste município solicitar nova licitação para 
contratação dos serviços, sem que caiba direito de recurso. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento, decorrente do serviço do objeto desta licitação, será 
efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo dos serviços, 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) prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigações 
para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida da 
União, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,  Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Certidão Negativa da Fazenda Municipal. 

 

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado para que a prestadora 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 
Administração Municipal de Aral Moreira, 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. 
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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 prestadora. 

 

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 Prestadora 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 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 Saúde, 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 
Saúde, 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. 
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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 Saúde 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 n. 8.666/83; 

 

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado. 

 

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora 
com classificação imediatamente 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 da contratação da presente licitação 
correrão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, 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 n. 8.666/93 e alterações. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 
 
11.1. 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 n.º 8.666/1993. 
 
12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 
 
12.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a 
classificação das empresas constantes no Anexo desta Ata, as empresas 
vencedoras ficam assim registrados:  
 
 
 
 
 

I
T
E
M 

PRODUTO UND QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR 
TOTAL 

M
A
R
C
A 

DETENTORA 

1 
ATESTADO DE SAÚDE 
TAM A4 BLOCO COM 
100 FOLHAS SULF 75G 

BL  200 8,20 1.640,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2 
ATESTADO MEDICO C 
100 FOLHAS MEDINDO 
15X21 SULFITE 75G 

BL  500 4,85 2.425,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3 BANNERS 0,90 X 1,20 Un  40 130,00 5.200,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

4 BANNERS 40X60 Un  100 83,00 8.300,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

5 

BOLETIM DE 
RECONHECIMENTO 
TAM A4 BLOCO COM 
100 FOLHAS SULF 75G 

BL  300 9,30 2.790,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

6 

BOLETIM DIÁRIO DE 
SERVIÇO 
ANTIVETORIAL TAM A4 
BLOCO COM 50 
FOLHAS  

BL  300 5,20 1.560,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

7 

CADASTRO INDIVIDUAL 
(E-SUS) TAM. A4 
BLOCO COM 100 
FOLHAS FRENTE E 
VERSO 

BL  300 8,90 2.670,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

8 
CARIMBOS 
AUTOMATICOS 3,8 X 
1,4 

Un  100 88,00 8.800,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

9 

CARTÃO DE 
VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA TAM 
10X15 

Un  5000 0,78 3.900,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
0 

CARTÃO SAÚDE DA 
MULHER TAM 10X15 

Un  2000 0,80 1.600,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
1 

CRACHAS F/V 
COLORIDO 

Un  200 29,50 5.900,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
2 

FAIXA EM LONA 0,80 X 
2,00 

Un  50 260,00 13.000,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
3 

FICHA BOLETIM 
REMESSA DE LARVA 
TAM. A4 BLOCO COM 
100 FOLHAS FRENTE E 
VERSO 

BL  600 10,50 6.300,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
4 

FICHA DE 
ACOMPANHAMENTO 
HIPERTENSO E 
DIABÉTICO TAM A4 
BLOCO COM 100 
UNIDADES FRENTE E 
VERSO 

BL  400 10,50 4.200,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
5 

FICHA DE VISITA 
DOMICILIAR (AGENTE 
DE ENDEMIAS) TAM 
10X15  

Un  3000 0,85 2.550,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
6 

FICHA EVOLUÇÃO DE 
ENFERMAGEM TAM. A4 
BLOCO COM 100 
UNIDADES FRENTE E 
VERSO 

BL  400 10,50 4.200,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
7 

FICHA EVOLUÇÃO 
MÉDICA TAM. A4 
BLOCO COM 100 
UNIDADES FRENTE E 

BL  400 10,50 4.200,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
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VERSO ME  

1
8 

FICHA GERAL DE 
ATENDIMENTO TAM A4 
BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  600 10,50 6.300,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

1
9 

FICHA INDICE 10X15 
CM CARTOLINA 180G 

Un  10.000 0,85 8.500,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
0 

FICHA VISITA 
DOMICILIAR TAM A4 
BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  600 8,30 4.980,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
1 

FICHAS DE INSCRIÇÃO 
CONTROLE DO 
HIPERTENSO E 
DIABÉTICO CARTOLINA 
180 4 X 4 CORES 21 X 
31 

BL  400 2,80 1.120,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
2 

RECEITUÁRIO MÉDICO 
PS UNIÃO GUARANI 
BLOCO COM 100 
UNIDADES TAMANHO 
15X21 SULF 75G 

BL  600 4,85 2.910,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
3 

RECEITUARIO MÉDICO 
(BRANCO) HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA 
LUZIA TAM 15 X 21 
BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  800 4,85 3.880,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
4 

RECEITUÁRIO MÉDICO 
(BRANCO) PS CIRILLO 
ROSSATTI BLOCO COM 
100 FOLHAS TAM. 
15X21 SULF 75G 

BL  600 4,85 2.910,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
5 

RECEITUÁRIO MÉDICO 
(BRANCO) PS ELIANA 
FERREIRA MACHADO 
BLOCO COM 100 
FOLHAS TAMANHO 
15X21 SULF 75G 

BL  500 4,85 2.425,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
6 

RECEITUÁRIO MÉDICO 
(BRANCO) PS VISTA 
ALEGRE 
(ASSENTAMENTO) 
BLOCO COM 100 
FOLHAS TAMANHO 
15X21 SULF 75G 

BL  400 4,85 1.940,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
7 

RECEITUÁRIO 
MÉDICO(BRANCO) 
TAM. 15X21 PS GENI 
QUINZANE (SÃO LUIZ) 
BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  400 4,85 1.940,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
8 

RECEITUÁRIO 
MÉDICO(BRANCO) 
TAM. 15X21 PS 
NASCIMENTO MIRANDA 
BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  400 4,85 1.940,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

2
9 

RECEITUÁRIO SERIE 
"A" BLOCO COM 100 
FOLHAS S.BOND AZUL 

BL  400 6,30 2.520,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3
0 

RECEITUÁRIO SERIE 
"B2" BLOCO COM 100 
FOLHAS SULF 75G 

BL  400 11,00 4.400,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3
1 

RECEITUÁRIO SERIE 
"C" BLOCO COM 50 X 2 
FOLHAS 1ª VIA CF 
BRANCA E 2ª VIA CB 
BRANCA 

BL  400 22,50 9.000,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3
2 

RECEITUÁRIOS SERIE 
"B" BLOCO COM 100 
FOLHAS 

BL  400 25,50 10.200,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3
3 

REQUERIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DO 
POSTO DE ENF. A 
FARMACIA TAM. 10X15 
BLOCO COM 50 
UNIDADES 

BL  200 9,30 1.860,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

3
4 

RESUMO DE BOLETIM 
CAMPO E 
LABORATÓRIO- LIRAa 
TAM. 17X17 BLOCO 
COM 100 FOLHAS SULF 
75G 

BL  200 9,50 1.900,00 
 

DORIS 
ESTELA 
ROJAS 
ABDULAHAD-
ME  

  
TOTAL GERAL 
=======>       147.960,00     

 
 
 
 
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 - MS, 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 
 
 
 

_________________________________ 
DORIS ESTELA ROJAS ABDULAHAD-ME  
DORIS ESTELA ROJAS DE ABDULAHAD  

  
 

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 027/2018, que versa sobre : aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores, com fornecimento parcelado, para serem utilizados na frota 
municipal de veículos, pertencentes às diversas secretarias deste 
município de Aral Moreira - MS, para consumo previsto durante 12 (doze) 
meses,  realizada em 04/12/2018, com início às 10:00 horas, sagrou-se 
detentora da Ata, por apresentar menor preço por item, a licitante :  
 
 
DEMAPE PNEUS LTDA                                                   R$ 240.317,00 

EL LYON PNEUS EIRELI                                                 R$ 424.263,00 

JAGUARETE PNEUS EIRELI –EPP                                R$ 374.479,00 

Aral Moreira - MS, 07 de Dezembro de 2018 
 
 
 

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

PREGOEIRO 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
027/2018, fica convocado os representantes da empresas:  
 

DEMAPE PNEUS LTDA 

EL LYON PNEUS EIRELI 

JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP 

 

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, 07 de Dezembro de 2018 
 
 

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

Prefeito Municipal 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018  

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2018 
Tipo de Licitação: Menor preço por item  
Data: 04/12/2018 
Horário: 09:00 horas  
  
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 
79.930-000, Aral Moreira – MS 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2.018, 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: DEMAPE PNEUS LTDA , pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.474.202/0001-63 com 
estabelecimento AVENIDA MARECELINO PIRES, 3355 - CENTRO, 
Dourados - MS, representada neste ato por  Sr. CESAR DUTRA DA SILVA 
, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 904.539.051-53, EL ELYON PNEUS 
EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
29.259.420/0001-79 com estabelecimento AV PASCHOAL ARDITO,2536 - 
- VILA BELVEDERE, Americana - SP, representada neste ato por Sr. LUIZ 
AMÉRICO SOARES , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 174.124.158-83 e 
JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.363.708/0001-00 com estabelecimento 
AV INTERNACIONAL, 2663 - SANGA PUITA, Ponta Porã - MS, 
representada neste ato por  Sr. JOANIR SUBTIL VIANA , brasileiro, 
portador do CPF/MF n.º 407.643.701-20, 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° 104/2018 e 
HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial n°027/2018, 
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 Aquisição 
de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, com fornecimento parcelado, para 
serem utilizados na Frota Municipal de Veículos, pertencentes às diversas 
Secretarias deste Município de Aral Moreira - MS, para consumo previsto 
durante 12 (doze) 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 do Município 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 
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cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive 
aplicação das sanções previstas neste edital. 

  

3.3. Caberá ainda a 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, 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 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 
materiais, objeto desta ata 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 dos materiais, objeto desta ata será estabelecido 
em cada Ordem de Fornecimento, conforme o ITEM, que deverá ser no 
almoxarifado central ou em local em que esta indicar, sempre dentro do 
Município de Aral Moreira.  

  

4.3.1. O prazo de entrega dos materiais, objeto desta ata 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 dos serviços 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 materiais, objeto desta ata 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 fornecedora classificada 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. Os materiais, 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 dos materiais correrão por conta 
exclusiva da detentora da ata. 

  

  

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 

  

5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais 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. 
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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 Permanente 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 dos itens, 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 Órgão Gerenciador do Sistema de Registro 
de Preços, 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; 
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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; 

  

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 seguintes Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Obras, 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 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, HOMOLOGADO a classificação das 
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam 
assim registrados: 
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IT
E
M 

PRODUTO UND QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL MARCA 
DETENTO
RA 

1 
PNEU 
19.5X24 

Un  2,0000 2767,0000 5534,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

2 
CAMARA DE 
AR 1.400X24 

Un  40,0000 274,5000 10980,00 Q BOM  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

3 
CAMARA DE 
AR 1000X20 

Un  50,0000 134,5000 6725,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

4 
CAMARA DE 
AR 12.4-24 

Un  20,0000 179,0000 3580,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

5 
CAMARA DE 
AR 14.9-28 

Un  15,0000 281,0000 4215,00 JFF  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6 
CAMARA DE 
AR 17.5R25 

Un  16,0000 376,0000 6016,00 Q BOM  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

7 
CAMARA DE 
AR 18.4-30 

Un  16,0000 353,0000 5648,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

8 
CAMARA DE 
AR 23.1-30 

Un  10,0000 585,0000 5850,00 Q BOM  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

9 
CAMARA DE 
AR 750X16 

Un  100,0000 77,0000 7700,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
0 

CAMARA DE 
AR 18.4-38 

Un  4,0000 450,0000 1800,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
1 

CAMARA DE 
AR 14.9-24 

Un  20,0000 270,0000 5400,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
2 

CAMARA DE 
AR 12.4-28 

Un  4,0000 230,0000 920,00 JABUTI  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
3 

CAMARA DE 
AR 12-16.5 

Un  4,0000 169,0000 676,00 Q BOM  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

1
4 

PROTETOR 
ARO 16 

Un  50,0000 48,0000 2400,00 
CARRETE
IRO  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
5 

PROTETOR 
ARO 20 

Un  50,0000 68,0000 3400,00 
CARRETE
IRO  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
6 

PROTETOR 
ARO 17.5 

Un  100,0000 80,0000 8000,00 
CARRETE
IRO  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
7 

PNEU 
195/65R15 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  16,0000 385,0000 6160,00 TORNEL  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

1
8 

PNEU 6.00-16 Un  8,0000 469,0000 3752,00 X BRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

1
9 

PNEU 
1000R20 16L 
MISTO/CANA
VIEIRO 
BORRACHUD
O CAP. 
CARGA 
3000KG 110 
KM/H  

Un  40,0000 1578,0000 63120,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

2
0 

PNEU 
1000R20 16L 
MISTO/CANA
VIEIRO LISO 
CAP. CARGA 
3000KG 
110KM/H 

Un  60,0000 1395,0000 83700,00 
GOODYE
AR  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

2
1 

PNEU 12.4-
2410 LONAS 
CAP.CARGA 
1.450 KG S/C 

Un  4,0000 1400,0000 5600,00 DURABLE  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

AGRICOLA 

2
2 

PNEU 14.9-28 
08 LONAS 
CAP.CARGA 
1.700KG 
AGRICOLA 

Un  2,0000 2180,0000 4360,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

2
3 

PNEU 
1400X24 12 
LONAS CAP. 
CARGA 3.075 
KG 

Un  30,0000 3015,0000 90450,00 DURABLE  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

2
4 

PNEU 17.5-25 
12 LONAS 
CAP. CARGA 
7.100 KG 

Un  8,0000 3390,0000 27120,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

2
5 

PNEU 
175/70R13 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
82 SIMB. 
VELOCIDADE
=T 

Un  16,0000 186,0000 2976,00 FUZION  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

2
6 

PNEU 
175/70R14 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIMB.VELOCI
DADE=T 

Un  32,0000 295,0000 9440,00 SAILUN  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

2
7 

PNEU 
185/70R14 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  16,0000 340,0000 5440,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

2
8 

PNEU 18.4-30 
10 LONAS 
CAP. CARGA 
2.500KG 
AGRICOLA 

Un  6,0000 3260,0000 19560,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

2
9 

PNEU 18.4-38 
12 LONAS 
CAP. CARGA 
3.250KG 
AGRICOLA 

Un  2,0000 4860,0000 9720,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

3
0 

PNEU 14.9-24 
08 LONAS 
CAP CARGA 
1.600KG 
AGRICOLA 

Un  2,0000 1970,0000 3940,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

3
1 

PNEU 12.4-28 
06 LONAS 
CAP.CARGA 
1.150KG 
AGRICOLA 

Un  2,0000 1575,0000 3150,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

3
2 

PNEU 23.1-30 
12 LONAS 
CAP. CARGA 
3.450 KG 
AGRICOLA 

Un  2,0000 4650,0000 9300,00 DURABLE  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

3
3 

PNEU 12-
16,50 10 
LONAS CAP. 
CARGA 
2.540KG 
ESCAVADEIR
A 

Un  2,0000 1260,0000 2520,00 X BRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

3
4 

PNEU 
215/75R17 
12L LISO 
CAP.CARGA 
1700KG 
S.VELOCIDA
DE=120KM/H  

Un  72,0000 792,0000 57024,00 XBRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

3
5 

PNEU 
235/70R16 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
107KG 
SIM.VELOCID
ADE=S  

Un  12,0000 595,0000 7140,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

3
6 

PNEU 
195/75R16 
PRIMEIRA 
LINHA 

Un  12,0000 568,0000 6816,00 
CACHLAN
D  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  
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IND.CARGA=
10KG 
SIMB.VELOCI
DADE=R 

3
7 

PNEU 
275/80R22,5 
16L LISO 
CAP.CARGA 
3250KG 
120KM/H 

Un  54,0000 1460,0000 78840,00 X BRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

3
8 

PNEU 
275/80R22,5 
16L 
BORRACHUD
O 
CAP.CARGA 
3250 KG 
120KM/H 

Un  30,0000 1548,0000 46440,00 JK  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

3
9 

PNEU 750R16 
12L 
BORRACHUD
O 
CAP.CARGA 
1500KG 
120KM/H  

Un  27,0000 900,0000 24300,00 GODRIDE  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

4
0 

PNEU 750R16 
12L LISO 
CAP.CARGA 
1500KG 
120KM/H 

Un  27,0000 840,0000 22680,00 
WESTLAK
E  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

4
1 

PNEU 750X16 
AGRICOLA 8 
LONAS 
CAP.CARGA 
870KG 

Un  20,0000 665,0000 13300,00 
FORERU
NNER  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

4
2 

PNEU 
235/75R17,5 
16 LONAS 
LISO 
CAP.CARGA 
2000KG 120 
KM/H 

Un  12,0000 1020,0000 12240,00 
BRIDGES
TONE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

4
3 

PNEU 
255/65R17 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA 
110/SIMB. 
VELOCIDADE
=H 

Un  20,0000 699,0000 13980,00 
BRIDGES
TONE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

4
4 

PNEU 
185/60R15 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  16,0000 355,0000 5680,00 SAILUN  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

4
5 

PNEU 650/16 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
1.000 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  24,0000 600,0000 14400,00 
LING 
LONG  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

4
6 

PROTETOR 
ARO TAM. 
650 X 16 

Un  24,0000 50,0000 1200,00 
CARRETE
IRO  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

4
7 

CAMARA DE 
AR 650/16 

Un  24,0000 71,5000 1716,00 X BRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

4
8 

CAMARA DE 
AR, ARO 16 

Un  50,0000 71,5000 3575,00 QBOM  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

4
9 

PNEU 
265/70R 16 
PRIMEIRA 
LINHA 

Un  4,0000 690,0000 2760,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

5
0 

PNEU 
205/55R 16 
PRIMEIRA 
LINHA 

Un  8,0000 343,0000 2744,00 FUZION  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

5
1 

PROTETOR 
ARO 24 

Un  20,0000 159,0000 3180,00 
MASTERF
LEX  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

5
2 

PROTETOR 
ARO 25 

Un  20,0000 239,0000 4780,00 
MASTRFL
EX  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 

EPP  

5
3 

PNEU 
275/80R22,5 
16L LISO 
CAP.CARGA 
3250KG 
120KM/H 

Un  20,0000 1460,0000 29200,00 X BRI  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

5
4 

PNEU 
275/80R22,5 
16L 
BORRACHUD
O 
CAP.CARGA 
3250 KG 
120KM/H 

Un  20,0000 1548,0000 30960,00 JK  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

5
5 

PNEU 235/75 
R16 LONA 
BORRACHUD
O 

Un  16,0000 675,0000 10800,00 
LINGLON
G  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

5
6 

BICOS P/ 
PNEU 275/80 
R22.5 

Un  100,0000 19,0000 1900,00 
SCHEBO
R  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

5
7 

BICOS P/ 
PNEU ARO 24 
- PATROL 

Un  40,0000 29,5000 1180,00 
SCHEBO
R  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

5
8 

BICOS P/ 
PNEU ARO 25 
- PÁ 
CARREGADEI
RA 

Un  40,0000 31,0000 1240,00 
SCHEBO
R  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

5
9 

PNEU 
185/60R15 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  120,0000 355,0000 42600,00 SAILUN  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

6
0 

PNEU 
185/70R14 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  140,0000 340,0000 47600,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6
1 

PNEU 
175/70R13 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
82 SIMB. 
VELOCIDADE
= 

Un  140,0000 186,0000 26040,00 FUZION  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6
2 

PNEU 
255/70R16 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA 
110/SIMB. 
VELOCIDADE 

Un  12,0000 735,0000 8820,00 SAILUN  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

6
3 

LOTE 5 - 
PNEU 
195/75R16  

Un  36,0000 578,0000 20808,00 
BRIDGES
TONE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6
4 

LOTE 5 - 
PNEU 
9090/18 R2,5 

Un  36,0000 139,0000 5004,00 TECHNIC  
EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

6
5 

PNEU 
175/70R13 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
82 SIMB. 
VELOCIDADE
=T 

Un  20,0000 186,0000 3720,00 FUZION  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6
6 

PNEU 
185/70R14 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=
88 
SIM.VELOCID
ADE=T 

Un  30,0000 340,0000 10200,00 
FIRESTO
NE  

DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  

6
7 

PNEU 
175/70R13 
PRIMEIRA 
LINHA 
IND.CARGA=

Un  40,0000 186,0000 7440,00 FUZION  
DEMAPE 
PNEUS 
LTDA  
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82 SIMB. 
VELOCIDADE
= 

6
8 

PROTETOR 
ARO 16 

Un  100,0000 48,0000 4800,00 
CARRETE
IRO  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

6
9 

PNEU 750R16 
12L 
BORRACHUD
O 
CAP.CARGA 
1500KG 
120KM/H  

Un  20,0000 900,0000 18000,00 GODRIDE  

JAGUARE
TE PNEUS 
EIRELI - 
EPP  

7
0 

PNEU 750R16 
12L LISO 
CAP.CARGA 
1500KG 
120KM/H 

Un  20,0000 840,0000 16800,00 
WESTLAK
E  

EL ELYON 
PNEUS 
EIRELI  

  

TOTAL 
GERAL 
=======>       1039059,00     

 
Classificação do item 1 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 2 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 3 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 4 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 5 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 6 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 7 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 8 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 9 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 10 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 11 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  

2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 12 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 13 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 14 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 15 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 16 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 17 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 18 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 19 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 20 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 21 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 22 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 23 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 24 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 25 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 26 
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1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 27 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 28 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 29 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 30 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 31 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
  
Classificação do item 32 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 33 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 34 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 35 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 36 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 37 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 38 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 39 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 40 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  

Classificação do item 41 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 42 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 43 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 44 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 45 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 46 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 47 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 48 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 49 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 50 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 51 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 52 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 53 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 54 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 55 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 56 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
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2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 57 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 58 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 59 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 60 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 61 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 62 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
3ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 63 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 64 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
 
 
Classificação do item 65 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 66 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 67 
1ª Empresa - DEMAPE PNEUS LTDA  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
3ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 68 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
  
Classificação do item 69 
1ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
2ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
  
Classificação do item 70 
1ª Empresa - EL ELYON PNEUS EIRELI  
2ª Empresa - JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  
 
 
 

  
 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DA PUBLICIDADE 
  
12.1. A 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 
  
 
   

_________________________________ 
DEMAPE PNEUS LTDA  

CESAR DUTRA DA SILVA  
 
 
  

_________________________________ 
EL ELYON PNEUS EIRELI  
LUIZ AMÉRICO SOARES  

 
 
  

_________________________________ 
JAGUARETE PNEUS EIRELI - EPP  

JOANIR SUBTIL VIANA  
  
  

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 011/2018, que versa sobre Registro de preços para a aquisição de 
veículos zero quilômetro, visando atender as Secretarias Municipais em 
deslocamento dos munícipes da cidade de Aral Moreira e Distritos, com 
finalidade em atenderão interesse público, realizada em 10/10/2018, com 
início às 08:00 horas, sagram-se detentoras da Ata, por apresentar menor 
preço por item, as licitantes :  
 
 
MONET CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E PEÇAS      R$ 201.300,00 

NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA             R$ 301.700,00 

Aral Moreira - MS, 10 de Dezembro de 2018. 
 
 

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

PREGOEIRO 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
 Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio referente a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
041/2018, fica convocado os representantes da empresas:  
 
MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA 

 

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, 10 de Dezembro de 2018 
 
 

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

Prefeito Municipal 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 
   

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2018 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº140/2018 
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 dez dias do mês de outubro 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: MONET 
CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PECAS LTDA , pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.192.747/0001-38 com 
estabelecimento R JOAQUIM MURTINHO,2333 - - ITANHANGA PARK, 
Campo Grande - MS e NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
21.496.407/0001-21 com estabelecimento AV CORONEL ANTONINO, 
1568 - CORONEL ANTONINO, Campo Grande - MS, representada neste 
ato por Sr. EDSON RODRIGUES , brasileiro, portador do CPF/MF n.º 
362.175.819-49), 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°140/2018 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao 
Pregão Presencial n°041/2018, consoante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente Ata é registro de preços para o Registro de 
preços para a aquisição de veículos zero quilômetro, visando atender as 
Secretarias Municipais em deslocamento dos munícipes da cidade de Aral 
Moreira e Distritos, conforme as especificações e características 
constantes no Anexo I Termo de Referencia deste Edital 

  
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 do objeto nas condições 
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais 
classificadas que aceitarem fornecer os objeto 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 serão utilizadas pelas Secretarias 
Municipais do Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  
 
3.2. Caberá as Secretarias Municipais 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 Secretarias Municipais 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. 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, 
ACEITE E RECEBIMENTO. 
 
4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por 
escrito, formalizada pelo secretário 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 objetos ocorrer em data posterior ao seu 
vencimento. 
 
4.4. O local da realização do objeto 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. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo 15 (QUINZE) 
dias a contar autorização de fornecimento enviado via eletrônica, 
respeitando-se as descrições deste Edital.   
 
4.4.2. - O recebimento dos veículos se efetivará, em conformidade com os 
arts. 74, I, e 76 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo de 
recebimento, expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, 
após a verificação da qualidade, quantidade, características e 
especificações 
 
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 serviços, e conseqüente aceitação pela 
equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo 
de Aceite Definitivo”. 
 
4.4.3. Serão recusados os veículos, que não atenderem às especificações 
constantes nesta Ata 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 junto a Ata cancelada. 
 
4.7. Os veículos, 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. 
 
4.9. As despesas relativas à realização do objeto correrão por conta 
exclusiva da detentora da ata. 
  
5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto 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 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 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 Permanente 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 Saúde e Secretária Municipal de 
Assistência Social Assistência Social 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 serviços, 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 Planejamento e Fazenda, 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. 
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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 Planejamento e Fazenda 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 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. 
 
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 as Secretarias Municipais, 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 das Secretarias Municipais, 
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 das Secretarias Municipais 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. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente ata correrão a 
cargo das Secretarias Municipais, 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, HOMOLOGADO a classificação das 
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam 
assim registradas: 
 
I
T
E
M 

PRODUTO UND QTD VLR UNIT. 
VLR 
TOTAL 

MARCA 
DETE
NTOR
A 

1 

VEICULO ZERO KM 
1.0- FLEX -Veículo "0" 
(zero) Km a ser 
fornecido por um 
concessionário 
autorizado ou pelo 
próprio fabricante do 
veículo permitindo que o 
órgão possa realizar o 
primeiro emplacamento 
em seu nome / 
Fabricação Nacional/ 
Mercosul ano de 
fabricação mínimo 2018 
modelo 2018; com 04 
portas laterais; motor de 
no mínimo 1.0 com 
potencia mínima de 78 
CV; na cor branca; 
movido à gasolina/álcool 
(flex); injeção eletrônica; 
tanque de combustível 
com capacidade mínima 
de 54 litros; transmissão 
manual de 5 marchas à 
frente e 1 à ré; freios 
dianteiros a disco e 
traseiros a tambor; 
retrovisores externos 
nos dois lados do 
veículo; capacidade do 
bagageiro de no mínimo 
280 litros; rodas de aço 
de no mínimo aro 14"; 
pneus 175/80 R14; 
equipado com: Ar 
condicionado; direção 
elétrica; Alarme anti 
furto; desembaçador do 
vidro traseiro; vidros 
elétricos nas portas 
dianteiras; trava elétrica 
das portas; protetor de 
cárter; tapetes de 
borracha e demais 
equipamentos de série e 
os exigidos pelo Código 
Brasileiro de Trânsito. e 
demais itens e 
equipamentos exigidos 
pela lei de trânsito. 
Adesivos a ser definido 
no ato do pedido, 
Insulfilme conforme 
legislação vigente / 
Homologação 
DENATRAN e demais 
equipamentos de séries 
e os exigidos pelo 
Código Brasileiro. 
Garantia do veículo de 
no mínimo 12 meses. 

Un  7 43.100,00 
301.700,0

0 
CHEVRO
LET  

NACA
O 
CONC
ESSIO
NARIA 
DE 
VEICU
LOS 
LTDA  

2 

VEICULO ZERO KM - 
VAN a ser fornecido por 
um concessionário 
autorizado ou pelo 

Un  1 201.300,00 
201.300,0

0 
VOLARE  

MONE
T 
CONC
ESSIO

próprio fabricante do 
veículo permitindo que o 
órgão possa realizar o 
primeiro emplacamento 
em seu nome / 
Fabricação Nacional/ 
Mercosul ano/modelo de 
fabricação de no mínimo 
2018/2018; cor a ser 
definida; motor de no 
mínimo 2.8 movido à 
diesel; com potência 
mínima de 150cv; 
tanque de combustível 
com capacidade mínima 
de 100 litros; pneus 
205/75; aro 16"; Direção 
Hidráulica; sistema de 
trabalho 4 
tempos/sistema de 
injeção eletronica, 
Cambio 05 marchas e 
01 à ré, freios dianteiro 
ABS + EBD, traseiro 
tambor ABS + EBD, 
localização do motor 
sobre o eixo dianteiro, 
transmissão manual 
com no mínimo 5 
marchas à frente e 1 à 
ré; capacidade para o 
transporte de no mínimo 
16 (dezesseis) 
passageiros, incluindo o 
motorista; equipada 
com: retrovisores 
externos em ambos os 
lados com regulagem 
interna manual; tapetes 
de borracha; protetor de 
cárter e demais 
equipamentos de série e 
os exigidos pelo Código 
Nacional de Trânsito. 
Adesivos com Logo da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Aral Moreira / 
Insulfilme conforme 
legislação vigente 
Homologação 
DENATRAN e demais 
equipamentos de séries 
e os exigidos pelo 
Código Brasileiro. 
Garantia do veículo de 
no mínimo 12 meses. 

NARIA 
DE 
VEICU
LOS E 
PECA
S 
LTDA  

  

TOTAL GERAL 
=======>       

503.000,0
0     

 
Classificação do item 1 
1ª Empresa - NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA  
  
Classificação do item 2 
1ª Empresa - MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PECAS 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,  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 
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processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser 
dirimida administrativamente. 
  
 
 

____________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal 
 
 
 

_________________________________ 
Monet Concessionária de Veículos e Peças LTDA 

  
 
 
  

_________________________________ 
Nação Concessionária de Veículos LTDA  

  
  
 

DECRETO Nº. 293 
Aral Moreira – MS, 04 de Dezembro de 2018 

 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 
2018, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR 
REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICIPIO E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 
825/01/12/2017”. 

D E C R E T A: 
 
Artigo 1° Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, no valor de R$ 20.000,00 
discriminados abaixo: 
 
08. Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
082440151.2159 – Serviços da Proteção Social Básica - CRAS 
33.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita R$  20.000,00 
        
Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior correrá por conta de 
Remanejamento de Dotação, autorizada pela Lei Municipal nº 825/2017, 
art.6º, inciso II, abaixo discriminadas:  
 
08. Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08244015.2160 – Serviços da Proteção Social Especial de Média 
Complexidade - CREAS 
33.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita R$  20.000,00 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.     
 
      
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº. 294 
Aral Moreira – MS, 06 de dezembro de 2018. 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 
2018, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E 
AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 825/01/12/2017”. 

 
D E C R E T A: 
 
Artigo 1° Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, no valor de R$ 151.000,00 
discriminados abaixo: 
 
05 – Sec. Obr. Urb. Ind. Com. e Meio Amb. 
05.01. SEC. OBR. URB. IND. COM. E MEIO AMB. 
267820115.1005 – Construção e Conservação de Pontes e Estradas 
Vicinais 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 80.000,00 
 
07. Secretaria Municipal de Educação 
07.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
123610114.2050 – Manutenção e Aquisição do Transporte Escolar 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 71.000,00 
 
Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior correrá por conta de 
Anulação de Dotação, autorizada pela Lei Municipal nº 825/2017, abaixo 
discriminadas: 
 
03 – Secretaria de Administração 
03.01 – GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 
041220103.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 20.000,00 
 
04 – Gabinete do Secretario Municipal de Fazenda e Planejamento 
04.01 – GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
041210104.2008 – Serviços de Implementação das Atividades da Sec. 
de Fazenda 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 35.000,00 
 
05 – Sec. Obr. Urb. Ind. Com. e Meio Amb. 
05.01. SEC. OBR. URB. IND. COM. E MEIO AMB. 
154510105.1001 – Construção, Ampliação e Manutenção da Infra-
estrutura Urbana 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 5.000,00 
 
07. Secretaria Municipal de Educação 
07.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
121220112.2017 – Remuneração e Encargos Sociais 
31.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 10.000,00 
31.91.13.00 – Obrigações Patronais ao RPPS R$ 14.000,00 
121220112.2014 – Manutenção das Atividades Administrativas da 
Secretaria de Educ. 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 10.000,00 
278120112.2066 – Manutenção das Atividades Esportivas 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica...............................R$ 10.000,00 
123650112.2053 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.................................R$ 8.000,00 
123610114.2050 – Manutenção e Aquisição do Transporte Escolar 
193 - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica......................R$ 12.000,00 
194 - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica......................R$ 15.000,00 
 
08. Secretaria Municipal de Assistência Social 
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08.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 
082440153.2027 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
31.91.13.00 – Contribuições Patronais ao RPPS 
....................................................R$ 12.000,00 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.   
 
 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
DECRETO Nº. 295 

Aral Moreira – MS, 06 de Dezembro de 2018 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 
2018, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO 
DE DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 
E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 825/01/12/2017”. 

D E C R E T A: 
 
Artigo 1° Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, no valor de R$ 91.000,00 
discriminados abaixo: 
 
06. Fundo Municipal de Saúde 
06.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103010158.2038 – Promoção das Ações Continuadas da Atenção 
Primária à Saúde 
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$  91.000,00 
        
Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior correrá por conta de 
Remanejamento de Dotação, autorizada pela Lei Municipal nº 825/2017, 
art.6º, inciso II, abaixo discriminadas:  
 
06. Fundo Municipal de Saúde 
06.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103010159.1010 – Saúde Toda Hora – Media e alta Complexidade 
44.90.51.00 – Obras e Instalações R$  91.000,00 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.     
 
      
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
DECRETO Nº. 297 

Aral Moreira – MS, 10 de Dezembro de 2018 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 
2018, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO 
DE DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 
E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 825/01/12/2017”. 

D E C R E T A: 
 
Artigo 1° Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, no valor de R$ 50.000,00 
discriminados abaixo: 
 
05 – Sec. Obr. Urb. Ind. Com. e Meio Amb. 
05.01. SEC. OBR. URB. IND. COM. E MEIO AMB. 
267820115.1005 – Construção e Conservação de Pontes e Estradas 
Vicinais 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$  
50.000,00 
        
Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior correrá por conta de 
Remanejamento de Dotação, autorizada pela Lei Municipal nº 825/2017, 
art.6º, inciso II, abaixo discriminadas:  
 
05 – Sec. Obr. Urb. Ind. Com. e Meio Amb. 
05.01. SEC. OBR. URB. IND. COM. E MEIO AMB. 
154520106.2009 – Manutenção das Atividades da Sec. Obr. Serv. Urb. 
Ind. Com. Meio Amb. 
31.91.13.00 – Obrigações Patronais R$  7.000,00 
33.90.14.00 – Diarias Civil R$  3.600,00 
257520105.1002 – Construção e Manutenção da Rede de Energia 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$  17.000,00 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$  
3.000,00 
206010109.2011 – Incentivo à Agricultura, Pecuária, Piscicultura do 
Município 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$  5.000,00 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$  
8.000,00 
267820106.1006 – Aquisição e Manutenção de Equipamentos 
Rodoviários 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$  5.000,00 
185410108.2010 – Desenvolvimento de Ações de Proteção ao Meio 
Ambiente e Paisagismo 
33.90.30.00 – Material de Consumo R$  1.400,00 
                                                                                                                                   
R$ 50.000,00 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário.     
 
      
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
DECRETO Nº 301/2018  - 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

                                                              

DISPÕES SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2018 NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito do município de Aral 

Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2018 e 

conseqüente levantamento do balanço geral do Município envolvem 

providências cujas formalizações devem ser prévia e adequadamente 

ordenadas... 

 

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais providências 

devem ser cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com 

os prazos fixados... 

 

CONSIDERANDO as normas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000... 
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DECRETA: 

 

SEÇÃO I  
 ÓRGÃOS ABRANGIDOS 

 

Art. 1º - Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 
e, no que couber, do Poder Legislativo, disciplinarão suas atividades 
orçamentárias e financeiras e patrimoniais de encerramento do exercício 
em conformidade com as normas fixadas neste decreto. 
 

SEÇÃO II  
 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Art. 2º - Fica determinado ao Controle Interno e as demais Unidades 
Orçamentárias o fiel cumprimento de todos os limites estabelecidos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, com ênfase: 
 
I - as metas de resultado primário e nominal; 

II - a geração de despesas dos dois últimos quadrimestres; 

III - ao limite de gastos e geração de despesas com pessoal; 

IV - ao cumprimento dos prazos de publicação do RGF e do RREO; 

V - aos limites de endividamento. 

 

Parágrafo Único – Quando verificada a possibilidade do não cumprimento 

de algumas das metas estabelecidas, haverá necessidade de justificativa e 

estabelecimento de prazo, bem como os mecanismos que serão 

imediatamente adotados para efetivar o cumprimento. 

 

 Art. 3º - Fica determinado ao Controle Interno que coordene os trabalhos 

de digitalização de documentos públicos no âmbito do Município, para que 

na transição do Governo Municipal seja disponibilizada, em forma de 

arquivos eletrônicos, cópia de todos os documentos previstos pela 

Resolução nº 37/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 

Sul. 

 

SEÇÃO III  

 DO ENCERRAMENTO DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 

FINANCEIRAS 

 

 Art.4º - Os órgãos mencionados no Art. 1º deste Decreto, para fins de 

encerramento do exercício financeiro de 2018, devem adotar os 

procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que 

afetam o resultado financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem 

como daqueles cujos saldos serão transferidos para o exercício 

subseqüente 

 

Parágrafo único - As conciliações de todas as contas correntes bancárias 

devem ser realizadas, diariamente, principalmente durante o mês de 

dezembro devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e 

regularização de eventuais pendências. 

 

Art. 5º - Os órgãos da administração deverão adotar as medidas 

necessárias para a emissão das notas de empenho até o dia 14 de 

dezembro de 2018 para os pagamentos de despesas orçamentárias e 

extra-orçamentárias até o dia 14 de dezembro de 2018, salvo em casos 

excepcionais devidamente justificados e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Planejamento e Finanças. 

 

Parágrafo único - Constituem exceções a este artigo: 

 

I- As despesas com pessoal e encargos; 

II- As parcelas de amortização e juros da dívida pública; 

III- Os débitos feitos em conta corrente bancária, referentes à 

despesas regulamentares; 

IV- Compromissos resultantes de convênios, Termos de Ajustes ou 

transferências voluntárias firmadas com outros entes da Federação;  

V- As despesas com saúde, educação e FUNDEB, para aplicação 

de índices constitucionais. 

 

Art. 6º - As licitações, à conta de recursos do orçamento vigente, deverão 

estar concluídas até 14 de dezembro de 2018 e fixarão prazos de entrega 

do material ou da prestação de serviços, limitados a 14 de dezembro de 

2018, aplicando-se também aos casos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação. 

 

Art. 7º - Fica estabelecida a data limite de 14 de dezembro de 2018 para 

aplicação e recolhimento de saldos não aplicados de adiantamento 

financeiro. 

 

Parágrafo único - A partir de 17 de dezembro de 2018, não haverá 

liberação de adiantamentos de recursos financeiros de qualquer natureza. 

  

SEÇÃO IV  

DOS RESTOS A PAGAR 

 

Art. 8º - São despesas do exercício financeiro aquelas realizadas até 31 de 

dezembro de 2018, correspondentes aos materiais recebidos, aos serviços 

prestados e às obras executadas. 

 

§ 1º - Excepcionalmente, poderá ser considerada como despesa realizada, 

aquela correspondente às compras contratadas, cujo empenho esteja em 

poder do fornecedor e o material ainda não entregue à unidade 

requisitante. 

 

§ 2º - No encerramento do exercício financeiro, as despesas de que trata 

este artigo ainda não pagas serão inscritas como Restos a Pagar, 

processados ou não processados, conforme estejam, respectivamente, 

liquidadas ou não, em conformidade com os seguintes critérios: 

 

I – Os RP processados e não processados de despesas não vinculadas 

apenas serão inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apurados 

no encerramento do exercício financeiro, obedecida a indicação do recurso. 

 

II – Os RP processados e não processados de despesas vinculadas 

apenas serão inscritas até o limite das disponibilidades de caixa apuradas 

no encerramento do exercício financeiro, nas respectivas contas bancárias, 

obedecidas a indicação dos recursos. 

 

§ 3º - Os registros de Restos a Pagar far-se-ão por credor. 

Art. 9º - Os empenhos, processados e não processados, a serem 

liquidados em conta de Restos a Pagar e os saldos de empenho a serem 

cancelados deverão ser relacionados e encaminhados ao Setor 

Orçamentário até o dia 14 de dezembro de 2018, impreterivelmente. 

 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo 

de empenhos estejam finalizadas até o dia 14 de dezembro de 2018. 
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Art. 10 - O Setor de Contabilidade dará destaque para as 

despesas relacionadas com a Secretaria Municipal de Educação e com a 

Secretaria Municipal de Saúde, que serão inscritas em conta financeira de 

Restos a Pagar processados de 2018, devendo ser pagos até no máximo 

31 de janeiro de 2019. 

 

Art. 11 - O Setor de Contabilidade procederá ao cancelamento dos saldos 

da conta financeira de Restos a Pagar não processados, até no máximo 31 

de março de 2019. 

 

Parágrafo único - As despesas inscritas em conta financeira de 

Restos a Pagar não processados, que forem liquidadas até a data prevista 

no caput deste artigo, serão transferidas para a conta financeira de Restos 

a Pagar processados, devendo ser pagos no prazo de 30 dias de sua 

liquidação. 

 

Art. 12 - O empenho da despesa não inscrita em Restos a Pagar será 

anulado em 14 de dezembro de 2018. 

 

Art. 13 - As disponibilidades financeiras do FUNDEB, por ventura ocorrida 

no exercício de 2018, deverão ser aplicadas até no máximo 28 de 

fevereiro de 2019. 

  

Art. 14. As insubsistências passivas constantes do passivo financeiro serão 

registradas nas variações patrimoniais independente da execução 

orçamentária. 

 

SEÇÃO V  

 DO ALMOXARIFADO E DO PATRIMONIO 

 
Art. 15 - O Prefeito, por indicação da Secretária Municipal de Fazenda e 

Planejamento, designará comissões para realização do inventário dos bens 

a partir do dia 10 de dezembro de 2018, devendo a sua conclusão se dar 

até o dia 14 de dezembro de 2018, impreterivelmente, para fins de 

levantamento do Balanço Patrimonial.  

Art. 16 - A Comissão Inventariante providenciará o levantamento do 

inventário físico de todas as Unidades Gestoras que estocarem material de 

consumo, bens móveis e imóveis, remetendo-o ao Departamento de 

Contabilidade da Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento, até o 

dia 14 de dezembro de 2018 conforme, NBCT – 16.9 e 16.10. 

 

Parágrafo único - As comissões de que trata este artigo, deverão, ao final 

do arrolamento dos bens, com os respectivos valores, por unidade 

orçamentária da administração direta e fundos especiais, elaborarem os 

Termos de Verificação de Bens da Administração Direta e dos Fundos que 

devem ser compatíveis com os valores escriturados na Contabilidade de 

cada um, até o dia 14 de dezembro de 2018. 

 

Art. 17 - A Procuradoria Geral do Município deverá informar ao setor de 

Contabilidade os valores da dívida ativa do Município até o dia 14 de 

dezembro de 2018. 

 

Art. 18 - A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas 

anual do município, são consideradas urgentes e prioritárias as 

atividades vinculadas à contabilidade, a apuração orçamentária e ao 

inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

Art. 19 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto 

implicará responsabilidade do servidor, da comissão, do gestor, do 

responsável pela contabilidade ou unidade equivalente e dos demais 

responsáveis no âmbito de suas áreas de competência, ensejando 

apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 20 - Fica a Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Aral 

Moreira – MS, incumbida de zelar pelo cumprimento do disposto neste 

Decreto, bem como adotar as medidas necessárias contra ordenadores de 

despesas que praticarem atos em desacordo com as disposições nele 

contidas. 

 

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças juntamente 

com a Unidade de Controle Interno adotarão as providências que se 

fizerem necessárias para o cumprimento das disposições deste Decreto, 

decidindo sobre os casos cuja situação peculiar recomendar tratamento 

diferenciado. 

 

 

 

 

SEÇÃO VI  

DOS CONSELHOS 

 

Art. 22 - Os Conselhos Municipais deverão reunir-se até dia o dia 14 de 

dezembro de 2018 e emitir parecer sob os recursos que estão sob sua 

jurisdição, em especial o Conselho de FUNDEB, que deverá emitir parecer 

a respeito das contas de 2018. 

 

Parágrafo Único – havendo movimentação de recursos após a reunião 

prevista no Caput deste artigo, os conselheiros em atividade deverão se 

reunir extraordinariamente para emissão de parecer conclusivo. 

 

 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Aral Moreira – MS, 10 de dezembro de 2018. 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 302/2018  - 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

                                                            

DISPÕE SOBRE O REGISTRO E O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito do Município de Aral 

Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a utilização de mecanismos eletrônicos configura 
maior eficiência no controle da assiduidade e pontualidade dos servidores 
públicos... 
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CONSIDERANDO a necessidade premente de implementar medidas de 
redução de despesas com os serviços administrativos... 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a qualidade dos serviços 
públicos por meio da tecnologia da informação, minimizando custos 
operacionais... 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

 

DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR MEIO DE PONTO 
ELETRÔNICO 

 

Art. 1º. O ponto eletrônico biométrico será a ferramenta oficial de verificação 
da freqüência e assiduidade dos servidores do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º. O registro de frequência é pessoal e obrigatório para todos os 
servidores em exercício. 

 

§1º. Para registro da frequência será utilizado equipamento de leitura 
biométrica digital ou, na impossibilidade de uso deste método, em 
situações excepcionais, a folha individual de frequência. 

 

§2º. Os servidores terão acesso, por meio do sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto, disponível na intranet, aos registros de frequência, 
para as devidas anotações, registro e providências. 

 

§3º. A folha individual de frequência poderá ser utilizada somente em casos 
excepcionais, para registro da assiduidade dos servidores em exercício, em 
unidades que não tenham equipamento para leitura biométrica digital, 
registrando obrigatoriamente os horários de entrada e saída, que deverá 
ser encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos do município, 
no final de cada mês, para o fechamento da folha de pagamento. 

 

§4º. Excepcionalmente, ou quando ocorrer falha no equipamento 
biométrico, o servidor poderá justificar a ausência, o atraso e/ou outras 
ocorrências durante o horário de expediente, através do Comunicado de 
Frequência, que será submetido à respectiva chefia imediata para 
deliberação. 

 

§5º. A folha individual de frequência e o comunicado de frequência, quando 
for o caso, deverão ser assinados conjuntamente pela chefia imediata e 
encaminhados para o Departamento de Recursos Humanos do Município. 

 

Art. 3º. No impedimento do registro pessoal de frequência decorrente de 
viagem a serviço, deverá o servidor justificar a ausência apontada no 
sistema, utilizando o Código corresponde à opção “Viagem a Serviço”, 
conforme Anexo I deste Decreto, cuja deliberação é de responsabilidade da 
chefia imediata. 

 

Art. 4º. A frequência será apurada mediante leitura da hora exata de 
entrada e de saída, assim como das ocorrências de saídas durante o 
expediente, de atrasos no início do expediente e de saídas antecipadas, 
com tolerância máxima, e não habitual, de 15 (quinze) minutos diários. 

 

§1º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos do Município o 
acompanhamento da frequência mensal do servidor para fins funcionais e 
financeiros. 

 

§2º. Não será permitido o trabalho em sobrejornada.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

SEÇÃO I 

DAS FALTAS E AUSÊNCIAS 

 

Art. 5º. Os registros de ponto e, excepcionalmente, as folhas individuais de 
frequência, deverão conter pré-impressos ou lançados antecipadamente 
pelo setor responsável de Recursos Humanos, quanto ao horário de início 
e do término de expediente que deverá ser cumprido. 

 

§1º. As ausências ao serviço serão anotadas mediante registro no cadastro 
do servidor (controle digital), ou no lançamento na folha individual de 
frequência, no dia respectivo, pelo código da ocorrência, conforme 
discriminação constante do Anexo I deste Decreto. 

 

§3º. Na folha individual de frequência, quando não for possível o uso do 
equipamento biométrico de registro de frequência, deverá ser anotado, 
diariamente, pela unidade de recursos humanos ou pela chefia imediata, as 
ocorrências de ausências ou impontualidades e a inexistência ou 
suspensão de expediente, mediante anotação do código da ocorrência 
(Anexo I), no campo de registro do horário e ou da assinatura do servidor. 

 

§4º. As ausências por motivo de saúde deverão ser justificadas até 2 (dois) 
dias úteis, contados de sua ausência, mediante apresentação de Atestado 
Médico ou do Boletim de Inspeção Médica, conforme regras da perícia 
médica oficial, previstas em regulamentação específica.  

 

§5º. É vedado ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente 
sem prévia autorização da chefia imediata, sujeitando-se os infratores às 
sanções administrativas pertinentes e aos correspondentes descontos na 
remuneração. 

 

Art. 6º. Para fins de controle de frequência, as faltas ou ausências dos 
servidores serão classificadas como:  

 

I. abonadas: quando o motivo da falta ou ausência estiver previsto em lei 
ou regulamento, conforme comprovação apresentada pelo servidor; 

II. não abonadas:  

a)quando o motivo da falta ou ausência não for justificado pelo servidor; 

b) quando o motivo da falta ou ausência, ainda que justificado pelo 
servidor, não for aceito pela chefia imediata. 

 

§1º. A falta ou ausência abonada é considerada, para todos os fins e 
efeitos, como efetiva presença ao serviço. 
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§2º. A falta ou ausência não abonada será automaticamente descontada 
proporcionalmente da remuneração do servidor, sem prejuízo das 
eventuais sanções administrativas previstas na legislação vigente. 

 

Art. 7º. A ausência dos servidores, cujo abono é automático, será anotada 
pelo Departamento de Recursos Humanos, com base na publicação do ato 
concessivo do afastamento, na apresentação do documento hábil ou na 
comunicação, por escrito, apresentada pelo servidor ou pela chefia 
imediata. 

 

§1º. No caso de ausências motivadas por serviços realizados fora do local 
de trabalho (trabalho externo) ou pela participação em cursos ou eventos 
técnicos, devidamente autorizados e comprovados mediante apresentação 
de Declaração/Atestado, o registro de frequência deverá ser feito através 
de comunicação assinada pela chefia imediata, com indicação do nome do 
servidor e o período da ausência. 

 

§2º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos do Município 
registrar, para fins funcionais e financeiros, as ocorrências relativas à 
assiduidade lançadas nos registros de ponto e nas folhas individuais de 
frequência, quando for o caso. 

 

 Art. 8. Consideram-se automaticamente abonadas as ausências 
decorrentes dos seguintes eventos: 

 

I - para tratamento de saúde, mediante comprovação por documento hábil 
e até o limite dos dias concedidos pela Perícia Médica Oficial do Município, 
quando superior a 15 (quinze) dias; 

II - à gestante ou adotante; 

III - paternidade; 

IV - para acompanhar cônjuge ou companheiro, mediante apresentação de 
Declaração/Atestado;  

V - para atividade política; 

VI - para o exercício de mandato classista, exceto para promoção;  

VII - férias; 

VIII - casamento até 3 (três) dias; 

IX – por 01 (um) dia, para doação de sangue; 

X - até 4 (quatro) dias, pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos; 

XI - exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de 
provimento em comissão ou em substituição, no serviço público municipal, 
inclusive nas respectivas autarquias e fundações, ressalvados os casos de 
acumulação; 

XII - exercício de outro cargo ou função de governo ou de direção, de 
provimento em comissão, no serviço público da União, de outros 
Municípios e dos Estados, inclusive nas respectivas autarquias e 
fundações, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Chefe do 
Poder Executivo e sem prejuízo do vencimento do servidor; 

XIII - prestação de prova ou de exame em curso regular ou em concurso 
público;  

XIV - suspensão preventiva, se inocentado no final; 

XV – convocação para o serviço militar ou encargo da segurança nacional, 
júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

XVI - faltas por motivo de doença comprovada; 

XVII - candidatura a cargo eletivo, durante o lapso de tempo entre o 
registro da candidatura eleitoral e até 10 (dez) dias após as eleições;  

XVIII - mandato legislativo ou executivo, federal ou estadual, exceto para 
promoção; 

XIX - mandato de Prefeito e Vice-Prefeito, exceto para promoção; 

XX - mandato de Vereador, quando não existir compatibilidade de horário 
entre o seu exercício e o cargo público, exceto para promoção. 

 

§1º. As ausências decorrentes das situações discriminadas neste artigo 
serão registradas nos assentamentos funcionais do servidor à vista da 
publicação do ato de concessão do afastamento, ou mediante 
apresentação do boletim de inspeção médica ou do documento 
comprobatório da ocorrência que motivou a ausência ao serviço. 

 

§2º. As faltas motivadas pelas situações ou ocorrências previstas nos 
incisos I, II, XIII, XV e XVII serão abonadas pelo período declarado no 
documento comprobatório da ausência. 

 

§3º. Os documentos que comprovam as ausências deverão ser 
apresentados em original, permitida a apresentação de cópia, com 
autenticação em cartório ou à vista do original. 

 

§4º. O abono das faltas justificadas com base no inciso XVI ocorrerá 
somente se o servidor apresentar o atestado médico, ao Departamento 
e/ou Secretaria de Recursos Humanos do Município e posterior cópia 
devidamente carimbada, a ser encaminhada ao seu respectivo local de 
trabalho, em até 2 (dois) dias úteis, contados da sua ausência (DECRETO 
Nº 290 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018).     

 

§5º. Os documentos que justificarem as ausências do servidor, referentes 
aos afastamentos discriminados neste artigo, deverão ser apresentados à 
chefia imediata que, após lançar o "ciente", encaminhará o comprovante ao 
Departamento de Recursos Humanos para as anotações e providências 
legais. 

 

Art. 9. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou 
de cargo temporário, por pertencerem ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), em caso de licença, deverão obedecer aos seguintes 
procedimentos: 

 

I – para tratar da própria saúde ou por motivo de doença do cônjuge, 
companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, se a assistência 
for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o 
exercício do cargo: deverão apresentar atestado médico para fins de abono 
pela chefia imediata; 

 

II – superior a 15 (quinze) dias, consecutivos ou não, para tratar da própria 
saúde: deverão entrar em contato como o setor de recursos humanos do 
seu órgão ou entidade de lotação, dentro do prazo de vigência do atestado 
médico, para preenchimento dos formulários de entrada ao benefício do 
auxilio doença, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
submetendo- se à perícia médica do referido instituto. 

 

Art. 10. As faltas ou ausências cujos motivos não estejam discriminados no 
artigo 8 deste Decreto deverão ser justificadas pelo servidor no sistema de 
registro eletrônico de ponto, impreterivelmente até o último dia do mês em 
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curso, contendo o código da ocorrência previsto no Anexo I, ficando a 
chefia imediata responsável pela apreciação dessas justificativas, sob pena 
de desconto proporcional em sua remuneração (DECRETO Nº 290 DE 27 
DE NOVEMBRO DE 2018). 

 

Parágrafo único. As faltas ou ausências que não forem justificadas no 
prazo estabelecido no caput deste artigo serão automaticamente 
descontadas. 

 

Art. 11. O servidor afastado do seu órgão de lotação para servir a outro 
Poder Estadual, Municipal ou Federal terá sua frequência anotada pelo 
órgão ou entidade onde tiver exercício e encaminhada ao seu respectivo 
órgão de origem. 

 

Art. 12. Não será concedido e registrado mais de um afastamento ou 
licença em um mesmo período, prevalecendo para fins de abono de 
frequência o que tiver sido requerido e ou concedido primeiro, assim como 
é vedada a interrupção de um afastamento para o servidor poder usufruir 
outro. 

 

§1º. Não poderão ser interrompidas as licenças para tratamento de saúde, 
de gestante ou de adoção para o servidor gozar férias, assim como a 
situação inversa. 

 

§2º. As férias não poderão ser interrompidas para o servidor iniciar ou 
usufruir qualquer afastamento, salvo a participação em curso ou missão 
oficial que tenha data certa para início, ou suspensas por necessidade do 
serviço. 

 

§3º. A frequência correspondente ao período de suspensão de férias 
interrompidas ou suspensas será apurada regularmente e registrada nos 
assentamentos do servidor o direito de usufruir os dias trabalhados em 
outra oportunidade. 

 

§4º. O servidor afastado na condição prevista nos inciso XV do art. 8 
poderá retornar ao exercício do cargo para requerer afastamento com base 
no inciso XV e XVI do mesmo artigo, desde que o deferimento não implique 
prorrogação da mesma licença. 

 

§5º. Não poderá haver abono de ponto no período compreendido entre o 
término de uma licença e a data de ciência do despacho denegatório ao 
pedido de prorrogação, devendo neste caso serem registradas as 
ausências no período como faltas injustificadas, ou no caso de despacho 
concessivo, licença sem vencimentos. 

 

Art. 13. Equiparam-se aos servidores, para fins de cumprimento e registro 
de frequência de que trata este Decreto, os servidores ocupantes de cargo 
em comissão ou função de confiança, os servidores que recebem por 
produtividade, os prestadores de serviços, os contratados por prazo 
determinado, em caráter excepcional, bem como os servidores de outros 
órgãos ou entidades colocados à disposição de órgãos ou entidades 
autárquicas ou fundacionais do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 14. Deverão ser controladas, diariamente, as frequências dos 
estagiários, contratados por meio de convênios, por todos os órgãos e 
entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração comunicará aos 
Secretários Municipais, ao Procurador Geral e aos Diretores/Presidentes 
das autarquias e fundações, todas as situações que exijam medidas 
disciplinares para servidores ou dirigentes do respectivo órgão ou entidade, 
especialmente quanto às irregularidades no registro e controle de 
frequência. 

 

Parágrafo único. As irregularidades no registro de frequência serão 
consideradas como falta grave, respondendo disciplinarmente o infrator 
beneficiado e quem tenha tolerado, admitido e/ou autorizado o pagamento 
ou concessão de vantagens financeiras ou funcionais indevidas. 

  

Art. 16. Os documentos comprobatórios de ocorrências e eventos que 
interfiram no registro da frequência serão arquivados e mantidos no órgão 
de lotação do servidor por no mínimo cinco anos, após seu desligamento 
do serviço público ou sua aposentadoria. 

 

§1º. O descarte dos documentos referidos nesse artigo poderá ocorrer 
antes de vencido o período citado, se o sistema de recursos humanos 
puder espelhar os registros e a preservação de todos os dados e 
informações para certificação do tempo de serviço e de contribuição 
previdenciária para fins de deferimento de direitos. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 

 

Art. 17. Os atrasos e saídas antecipadas deverão ser previamente 
comunicados à chefia imediata, que os acolherá, ou não, e desde que não 
cause prejuízo ao serviço e não revelem conduta habitual do servidor. 

 

Parágrafo Único. As impontualidades que não forem comunicadas 
conforme o caput deste artigo serão descontadas automaticamente, 
quando não tiverem sido acolhidas pela chefia imediata. 

 

Art. 18. Não serão descontadas nem computadas como jornada 
extraordinária as variações do horário no registro de ponto não excedentes 
a 15 minutos diários. 

 

Art. 19. As faltas e as ausências ao trabalho, sem justificativas ou abono, 
serão descontadas proporcionalmente da remuneração do servidor. 

 

SEÇÃO III 

DO RELATÓRIO DE FREQUENCIA 

 

Art. 20. O sistema de registro eletrônico de ponto deverá gerar 
automaticamente o relatório de frequência e seu quantitativo mês a mês. 

 

Parágrafo Único. O relatório de frequência será submetido à chefia 
imediata para apreciação das justificativas de faltas, ausências ou 
impontualidades. 
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Art. 22. A frequência do servidor será apurada do primeiro ao último dia de 
cada mês e informada ao Setor de Recursos Humanos no mesmo prazo, 
ou seja, no último dia do mês em curso, para fins de lançamentos dos 
descontos por inassiduidade, processando o encerramento da folha até o 
dia 20 de cada mês. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23. A verificação da assiduidade e da pontualidade no âmbito das 
avaliações de estágio probatório deverá observar no que couber o contido 
neste Decreto. 

 

Art. 24. Poderão ser responsabilizados disciplinarmente os servidores que 
de forma imotivada se recusarem a cadastrar a biometria no Relógio 
Eletrônico de Ponto para fins de controle de frequência. 

 

Parágrafo Único. A omissão nas informações relativas à frequência do 
servidor implicará na suspensão imediata e proporcional de sua 
remuneração. 

 

Art. 25. Poderão ser responsabilizadas as chefias imediatas dos servidores 
que, sem motivo justo, deixarem de cumprir as normas relativas ao horário 
de trabalhado e ao registro de ponto. 

 

Art. 26. A alteração na lotação de servidores do Poder Executivo Municipal 
dar-se-á mediante autorização prévia e por ato do Secretário titular da 
Pasta, com a respectiva alteração no registro de ponto eletrônico. 

 

Art. 26. As irregularidades ou fraudes ao sistema de registro eletrônico de 
ponto de que trata este Decreto, apurados mediante processo 
administrativo disciplinar, constituem falta grave e sujeitarão o infrator e o 
beneficiário às sanções administrativas previstas na legislação vigente. 

 

Art. 27. Compete à Secretaria Municipal de Administração adotar todas as 
providências necessárias para viabilizar a transição das regras 
estabelecidas neste Decreto. 

 

Art. 28. Constituirá falta grave punível na forma da lei: 

 

I – causar danos aos equipamentos e programas utilizados para o registro 
eletrônico de ponto;  

II – registrar a frequência de outro servidor sob quaisquer circunstâncias; 

III – subtrair, rasurar ou inutilizar a folha individual de ponto;  

IV – saídas intermediárias injustificadas; 

V – não cumprir as normas estabelecidas neste Decreto. 

 

Art. 29. Fica delegada à Secretária Municipal de Administração 
competência para editar medidas complementares necessárias à aplicação 
deste Decreto. 

 

Art. 30. Os casos omissos referentes a este Decreto serão dirimidos pela 
Secretaria Municipal de Administração após serem submetidos à 
Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 31. Os órgãos e unidades da Administração direta e indireta poderão 
editar normas complementares para melhor atendimento de suas 
especificidades, desde que não contrariem o disposto neste Decreto. 

 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Aral Moreira – MS, 10 de dezembro de 2018. 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 

 
 

ANEXO I DO DECRETO Nº 302/2018 

 

CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DE AFASTAMENTOS E 
AUSÊNCIAS 

 

OCORRÊNCIA OU EVENTO CÓDIGO 

Licença para tratamento da própria saúde 001 

Licença por motivo de doença em pessoa da família 002 

Licença gestante 003 

Licença adoção 004 

Licença paternidade 005 

Licença para promover campanha eleitoral 006 

Licença para exercer mandato eletivo 007 

Licença para exercício de mandato classista 008 

Licença para serviço militar 009 

Casamento 010 

Falecimento de cônjuge, descendentes, ascendentes e 
irmãos 

011 

Doação voluntária de sangue 012 

Período de comparecimento à justiça 013 

Prestação de prova ou exame 014 

Cumprimento de missão oficial 015 

Cumprimento de suspensão preventiva 016 

Trânsito para ter exercício em nova sede 017 

Viagem a serviço 018 

Realização de serviço eventual fora do local de trabalho 019 

Participação em curso, seminário ou evento técnico similar 020 
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Falta por motivo de doença (com atestado) 021 

Férias anuais 022 

Falta abonada (pela autoridade competente) 023 

Falta justificada ao serviço 024 

Falta não justificada 025 

Ausência do Registro de Ponto 026 

Cedido para outro órgão ou entidade 027 

Atraso na entrada (indicar total de minutos) 028 

Saída antecipada (indicar total de minutos) 029 

Saída durante o expediente (indicar total de minutos) 030 

 
 
 

D E C R E T O  Nº 303 – 10 DE DEZEMBRO DE 2018  

“DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO NA 
FORMA AUTORIZADA PELO ARTIGO 49 § 4º, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 014/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

do Município... 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - O plano de custeio em relação à contribuição do Município de Aral 
Moreira/MS, inserto no inciso IV, do artigo nº 49, da lei Complementar nº 
014/2008, a vista do cálculo atuarial elaborado para o exercício de 2018, 
passa a vigorar com as seguintes alíquotas e contribuição suplementar: 
 
I – De uma contribuição do município, incluída suas autarquias e 
fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 14,47% (quatorze 
inteiros e quarenta e sete centésimos percentuais), calculada sobre a 
remuneração dos servidores ativos vinculados ao RPPS. 
 
II - Para equacionamento do déficit atuarial, apurado conforme cálculo 
atuarial elaborado no exercício de 2018, o Município de Aral Moreira-MS 
contribuirá com alíquotas adicionais, conforme Anexo I deste Decreto. 
 
III - As novas alíquotas de contribuição entrarão em vigor sempre em 01 de 
setembro do ano a que se referirem. 
 
Art 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 1º de setembro de 2018, revogando as disposições em 
contrário. 
 
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 
 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito de Aral Moreira-MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 

CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

 ACORDO CADPREV: 01353/2018 

PARTES: Município de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul e 

Fundo Municipal de Previdência Social de Aral Moreira – Previ Aral. 

OBJETO: Parcelamento de débitos do Município de Aral Moreira/MS junto 

ao Previ Aral correspondentes a débitos de contribuição patronal referentes 

ao período de novembro de 2017 a outubro 2018. 

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Portaria 402/2008 Art.5º e Lei 

14/2008 com alterações pela lei 022/2015. 

 Valor: R$ 1.707.827,10 (um milhão e setecentos e sete mil e 

oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos). NÚMEROS DE 

PARCELAS: 60 (sessenta) 

 Assinam: ALEXANDRINO AREVALO GARCIA – Prefeito Municipal. 

SANDRO CESAR DORNELES – Diretor Presidente do Previ Aral 

 

DATA DE ASSINATURA: 13 de  dezembro de 2018. 

                                  

LEI Nº 839 – DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER A 
DOAÇÃO DE IMÓVEL  QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira-MS, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei... 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Aral Moreira-MS, autorizado a 
promover a doação de  um imóvel urbano de propriedade do Município, em 
favor da IGREJA FONTE DE VIDA, entidade religiosa, sem finalidade 
lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.319.942/0001-19. 

Art. 2º - O imóvel doado refere-se ao Lote Urbano situado à Rua Paulo 
Martins (fase leste), denominado Lote 13 Quadra 01 – Bairro Cidade Feliz, 
- Município de Aral Moreira-MS,  medindo 300,00m², equivalente a 
0,006744%, com os limites e confrontações constantes da matricula, 
39.491 anexa, sendo: 
 
- Norte:  20,00 mts Lote 12 
- Leste: 15,00 mts Rua Paulo Martins, onde faz frente 
- Sul: 20,00 mts Perímetro urbano de Aral Moreira 
- Oeste: 15,00 mts Perímetro Urbano de Aral Moreira 
 
Parágrafo Único – a referida matrícula individualizada será de 
responsabilidade da Prefeitura. 

Art. 3º - A doação do imóvel urbano acima descrito tem por objetivo a 
construção de um templo religioso e somente para este fim poderá ser 
utilizada. 
 
Art. 4º - A área doada reverterá ao Patrimônio do Município, caso não seja 
utilizada para o fim que se destina, decorrido o prazo de 04 (quatro) anos, a 
partir da publicação desta Lei. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.  
         
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 
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LEI Nº 840 – DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

“INSTITUI A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE ARAL 
MOREIRA, PREVISTA NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 
ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber, que a Câmara Municipal aprova 
e Eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica organizado o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal, compreendendo o conjunto de atividades relacionadas com o 
acompanhamento e avaliação da ação de governo, da gestão dos 
administradores do patrimônio municipal e dos atos dos responsáveis pela 
arrecadação e aplicação de recursos públicos. 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS FINALIDADES 
 
Art. 2º - O Sistema de Controle Interno, além de outras, possui as seguintes 
finalidades: 
 
I- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 
execução dos programas de governo e do orçamento do Município; 
II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
nas entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidade de direito privado, resultante de repasse de 
recursos efetivado pelo órgão ou entidade municipal; 
III- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres Municipais; 
IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
V- promover o cumprimento das normas legais e técnicas; 
VI- comprovar a eficácia das ações administrativas; 
VII- evitar desvios, perdas e desperdícios de recursos e bens patrimoniais; 
VIII- identificar erros, fraudes e ilegalidades cometidas por seus agentes; 
IX- avaliar a eficiência dos serviços públicos e estimular o seu 
aprimoramento. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS ATIVIDADES 

 
Art. 3º - As atividades de Controle Interno compreendem o 
acompanhamento e avaliação da ação de governo, da gestão dos 
administradores do patrimônio municipal e dos atos dos responsáveis pela 
arrecadação e aplicação de recursos públicos. 
 
Art. 4º - O acompanhamento e avaliação da ação de governo far-se-á com 
base no exame da execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e do Orçamento Municipal, com o fim de conferir e 
assegurar a execução dos programas, a realização das metas, o alcance 
dos objetivos fixados e a adequação do gerenciamento aos princípios de 
eficiência. 
 
Art. 5º - A avaliação da gestão dos administradores do patrimônio municipal 
e do comportamento dos responsáveis pela arrecadação e aplicação de 
recursos públicos visa comprovar a legalidade e legitimidade dos atos, da 
eficiência e da eficácia dos procedimentos da gestão financeira, 
patrimonial, de pessoal, administrativa e operacional. 
 
Art. 6º - O controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e 
haveres do Município visa aferir a consistência dessas operações e a sua 
conformidade com as normas legais, regulamentares e operacionais. 
 
Art. 7º - As atividades de Controle Interno orientar-se-ão pelos princípios e 
técnicas aplicáveis ao registro, fiscalização e auditoria, delas resultando 

demonstrativos, relatórios e recomendações destinadas a estimular a 
eficiência dos serviços públicos. 
 
Parágrafo único - Os documentos assim gerados, ou seus resumos, terão 
imediato encaminhamento, para gestão pública, a cargo dos Secretários, 
administradores e responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos 
municipais. 
 
Art. 8º - O apoio ao Controle Externo consistirá em manter a disposição do 
mesmo as informações colhidas no exercício de sua função. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 
 
Art. 9º - Compõem o Sistema de Controle Interno todos os setores e 
agentes da Administração Municipal, cujas ações e funções serão 
integradas e coordenadas pelos seguintes órgãos: 
 
I - Contabilidade, como órgão central do Sistema, para o qual devem 
convergir os dados financeiros, orçamentários e patrimoniais, cabendo-lhe 
formalizar os seus registros e controle e gerar os demonstrativos 
correspondentes; 
II - a Controladoria Interna do Município, como unidade de avaliação do 
Sistema, competindo-lhe verificar a eficácia e a eficiência de toda a 
atividade de Controle e produzir relatórios destinados a subsidiar a ação e 
gestão do Prefeito Municipal e dos demais administradores municipais; 
III - os dirigentes das Secretarias Municipais, como órgãos setoriais. 
 
Art. 10 - O órgão central e os setoriais desdobrar-se-ão em unidades, 
tantas quantas forem necessárias para o exercício das funções de controle, 
propiciando registro e o fluxo e refluxo de dados, informações e matérias 
de interesse do Sistema. 
 
Art. 11 - A coordenação das funções será exercida pela ação dos 
respectivos titulares dos órgãos referidos nos incisos I a III, nas áreas de 
suas competências, e em comissão, sob a presidência do Controlador 
Interno do Município, em toda a Administração Municipal. 
 
Art. 12 - Os serviços seccionais da Coordenadoria do Sistema de Controle 
Interno será exercido pela Controladoria Interna do Município, como órgão 
central, com o auxílio dos serviços seccionais de Controle Interno. 
 
§ 1º - Para o desempenho das atribuições constitucionais e as previstas 
nesta lei a Controladoria Interna do Município, na pessoa do seu titular, 
poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no 
Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma 
de Controle Interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de Controle 
Interno. 
 
§ 2º - O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades 
da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no 
órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e 
financeiros, é considerado como serviço seccional da Coordenadoria do 
Sistema de Controle Interno que, para efeitos dessa lei, é exercida pela 
Controladoria Interna do Município. 
 
§ 3º - As unidades setoriais do Legislativo e da administração indireta 
relacionam-se com a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no que 
diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-
administrativo, e ficam adstritas às auditorias e às demais formas de 
controle administrativo instituídas pela Controladoria Interna do Município, 
com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e 
desperdícios. 
 
Art. 13 – Para o exercício das competências destinadas à Controladoria 
Interna Municipal tratada na presente lei, ficam criados os seguintes cargos 
de provimento em comissão: 
 
I – 1 (um) cargo de Controlador Interno, símbolo TNS 401; 
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II – 1 (um) cargo de Contador, símbolo TNS 401; 
III – 1 (um) cargo de Assistente, símbolo ADM 702.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 
 
Art. 14 - No que tange ao Sistema de Controle Interno do Município, 
compete à Contabilidade: 
 
I - registrar, acompanhar e fiscalizar os atos e fatos financeiros, 
orçamentários e patrimoniais, particularmente os relativos à execução do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento 
Municipal e dos planos e programas de trabalho correspondentes; 
II - preparar balanços, balancetes, demonstrativos e relatórios de gestão e 
de prestação de contas; 
III - manter o registro e o controle das operações de crédito, avais, 
garantias, direitos e haveres do Município; 
IV - manter o controle dos limites e das condições de realização das 
operações de crédito e de inscrição em Restos a Pagar; 
V - organizar e orientar as unidades de Controle Interno subordinadas ou 
vinculadas; 
VI - organizar e manter o sistema de controle de custos. 
Art. 15 - Compete à Controladoria Interna Municipal, diretamente vinculada 
ao Prefeito Municipal: 
 
I - realizar a fiscalização e as auditorias necessárias para avaliar as 
atividades de controle interno, com o fim de assegurar-lhe eficácia e 
eficiência, promover o seu aperfeiçoamento e oferecer subsídios à 
Administração Municipal; 
II - promover a orientação operacional do sistema de controle; 
III - manter o fluxo e refluxo de informações para o aproveitamento de todo 
o sistema de controle; 
IV - verificar e avaliar a adoção de medidas para assegurar o cumprimento 
dos limites e procedimentos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/00; 
V - avaliar a execução dos planos de governo, o cumprimento das metas e 
dos objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento; 
VI - acompanhar a prática de atos e a ocorrência de fatos da 
responsabilidade de agentes públicos, com vistas a assegurar sua 
legalidade e regularidade ou a responsabilização dos agentes; 
VII - prestar informações e subsídios à Administração Geral do Município, 
aos Secretários Municipais e aos responsáveis pela administração, 
arrecadação e aplicação de recursos públicos; 
VIII - atestar a consistência dos dados contidos nos relatórios de gestão; 
IX - propor a instauração de sindicância ou de inquérito, quando 
recomendável face à natureza da irregularidade apurada. 
 
Art. 16 - Compete aos órgãos setoriais: 
 
I - organizar e coordenar a atividade de controle setorial e das unidades 
que lhes estão afetas; 
II - orientar os agentes administrativos do setor na atividade de controle; 
III - coletar e promover a remessa das informações necessárias à 
implementação das funções de controle. 
 
Art. 17 - Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle Interno indicados 
nos incisos I a III do artigo 9º e demais órgãos setoriais de controle interno, 
que tiverem conhecimento de ato irregular, formalizarão denúncia ao 
respectivo superior hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
 
Parágrafo único - A denúncia somente será processada e terá curso depois 
de colhida a manifestação do responsável, caso não sanada a 
irregularidade. 
 
Art. 18 - Constituem-se garantias do titular da Controladoria Interna do 
Município: 
 
I - independência profissional para o desempenho das atividades na 
administração direta e indireta; 

II - o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício 
das funções de Controle Interno; 
 
§1º - O agente público que, por ação ou omissão causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de 
Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará 
sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
§2º - O Servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações 
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício 
de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
Art. 19 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou 
cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno de pessoas que 
tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos: 
 
I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado ou da União; 
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, 
em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer 
esfera de governo; 
III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a 
administração pública. 
 
Art. 20 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 21 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.  
 

 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
P O R T A R I A  Nº 564 – 13 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES à funcionária  NÍMIA ELOÍSA FRANCO, ocupante 

do cargo de Oficial de Administração, lotada na Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, 

contados a partir de 17/12/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
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P O R T A R I A  Nº 565 – 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES à funcionária JULIANA DOTO BOCHINI, ocupante 

do cargo de Bioquímica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas 

ao período aquisitivo de 07/01/2017 a 07/01/2018, contados a partir de 

17/12/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
      

P O R T A R I A  Nº 566 – 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES aos funcionários abaixo relacionados, lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao Ano Base 2018, contados a 

partir de 17/12/2018, conforme segue: 

 

JONATHAN OLMEDO SCHNEIDER 

VANEZA VIEIRA LOPES 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
   
 

P O R T A R I A  Nº 567 – 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES ao funcionário JORGE DOS SANTOS, ocupante do 

cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao 

Ano Base 2018, contados a partir de 24/12/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
      
 

P O R T A R I A  Nº 568 – 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES ao funcionário VALTEIR FERREIRA DE LIMA, 

ocupante do cargo de Oficial de Administração, lotado na Secretaria 

Municipal de Administração, relativas ao período aquisitivo de 07/01/2017 a 

07/01/2018, contados a partir de 03/01/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
        Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
       
                 
 

P O R T A R I A  Nº 569 – 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais...  

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º - DESIGNAR a funcionária Dra. KARINA DORNELES 

RODRIGUES, ocupante do cargo de Médica, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, para exercer a Função de Diretora Administrativa do 

Hospital e Maternidade Santa Luzia, com data a contar de 15/12/2018.  

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 

Portaria n° 387 de 19 de fevereiro de 2018.  

 

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito de Aral Moreira-MS. 
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RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

 Apresentação do Demonstrativo Serviços Programas, 
Demonstrativo Gestão PBF e Demonstrativo Gestão SUAS.   

 
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 

das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010. Em Reunião ordinária 
realizada no dia 13 de Novembro de 2018. 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprova o Demonstrativo Serviços Programas, Demonstrativo 
Gestão PBF e Demonstrativo Gestão SUAS.   
 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

 
 
 

Willian Rafael Gonzales 
Presidente do CMAS 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

 Apresentação das Contas e Extratos Financeiros da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, referente aos meses de Setembro, 
Outubro e Novembro de 2018.   

 
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 

das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010. Em Reunião ordinária 
realizada no dia 11 de Dezembro de 2018. 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprova as Contas e Extratos Financeiros da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, referente aos meses de Setembro, 
Outubro e Novembro de 2018. 
 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

 
 

Willian Rafael Gonzales 
Presidente do CMAS 

 

 

                    RESOLUÇÃO Nº 22, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 Apresentação do CENSO SUAS 2018. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 

das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010. Em Reunião ordinária 
realizada no dia 11 de Dezembro de 2018. 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprova o CENSO SUAS 2018. 
 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 

Willian Rafael Gonzales 
Presidente do CMAS 

 

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 e Regimento Interno, conforme Eleição Suplementar 

realizada no dia 12 de Dezembro de 2018, torna a publico o resultado do 

Pleito: 

Meire Terezinha Lemes Araújo 93 votos 

Cristiane Sanches 83 votos 

Viviani Depetriz 58 votos 

Leandra Aparecida da Cruz 42 votos 

 
Aral Moreira (MS), 13 de Dezembro de 2018. 

 
Edvagno Pereira da Silva 

Presidente do CMDCA 
 
 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N°. 001/2018 

 
Extrato do Termo de Rescisão do Contrato Administrativo nº. 001/2018, 
celebrado em 15 de março de 2018. PARTES: Câmara Municipal de Aral 
Moreira/MS denominada (Contratante) e a empresa Vanderleya Alves 
Coinete - ME denominada (Contratada). 
Processo Administrativo Licitatório n°. 002/2018.  
Modalidade Carta Convite n°. 001/2018.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva 
e preventiva de computadores, servidores, rede interna, internet, modem, 
impressoras, bem como manutenção e atualização do “site” 
www.aralmoreira.ms.leg.br para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Aral Moreira/MS. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Rescisão Unilateral tem 
fundamento legal no artigo 79°, inciso 1º., C/C artigo 78° inciso 1°, da Lei 
Federal de n°. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal de n°. 8.883/94.  
Data: 14/12/2018.  
 

JUNEI CARLOS MACHADO 
Presidente 

  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS 

PUBLICAÇÃO POR AFIXAÇÃO EM QUADRO MURAL E DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO  

 

Nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21/6/1993, a Câmara Municipal de 

Aral Moreira-MS, TORNA PÚBLICO o presente ato, e CERTIFICA que 

este documento foi afixado no QUADRO MURAL desta ENTIDADE 

PÚBLICA, e no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO para que seja dado o fiel 

cumprimento e reprodução de seus efeitos legais.  

 

                                           Aral Moreira/MS, 14 de dezembro de 2018. 

 
 

JUNEI CARLOS MACHADO 
Presidente 

(assinatura no original) 

 

http://www.aralmoreira.ms.leg.br/
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