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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL  N° 059/2019  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019 
 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS, por intermédio do seu Pregoeiro, 
torna pública, a suspensão da licitação sob a modalidade Pregão 
Presencial n° 059/2019, por inconsistências no Edital. A redesignação de 
nova data para a realização da sessão de julgamento será oportunamente 
comunicada através de publicação no respectivo Diário Oficial. 
 
  
Aral Moreira - MS, 28 de Novembro de 2019. 
 
 

MARCIO JOSÉ BLAN MARQUES 
PREGOEIRO 

 

 

 

DECRETO Nº. 422 

Aral Moreira – MS, 18 de Novembro  de 2019. 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS, EXERCÍCIO DE 

2019, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE 

DOTAÇÃO, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E 

AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 842/14/08/2019”. 

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$ 520.500,00 

(quinhentos e vinte mil e quinhentos reais) discriminados abaixo: 

02. Prefeitura Municipal de Aral Moreira 

0201. GABINETE DO PREFEITO  

041220102.2003 – Operacionalização das Atividades do Gabinete do 

Prefeito 

33.90.14.00 – Diárias – Civil R$  8.000,00 

03. Secretaria Municipal de Administração 

0301. GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

041220103.2006 – Manutenção das Atividades da Sec. de 

Administração 

33.90.14.00 – Diárias – Civil R$  5.000,00 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$

 20.000,00 

04. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

0401. GABINETE DO SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

041210104.2008 – Serv. De Impl. das Atividades da Sec. de Fazenda 

33.90.14.00 – Diárias – Civil R$ 10.000,00 

05. Sec. Obras Serv. Urb. Ind. Com. e Meio Ambiente 

0501. SEC.OBR.SERV. URB. IND. COM. E MEIO AMBIENTE 

154520106.2009 – Manutenção das Ativ. Da Sec. 

Ob.Serv.Urb.Ind.Com.M.Amb. 

33.90.14.00 – Diárias – Civil R$  7.500,00 

267820106.1006 – Aquisição e Manutenção de Equipamentos 

Rodoviários 

33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 80.000,00 

154510105.1001 – Const. Ampl. E Manut. da Infra Estrutura Urbana 

33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 50.000,00 

154520106.2009 – Manutenção das Ativ. Da 

Sec.Ob.Serv.Urb.Ind.C.M.Ambien 

33.90.30.00 – Material de Consumo R$ 150.000,00 

257520105.1002 – Construção e Manutenção da Rede de Energia 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$        

150.000,00 

154520106.2009 – Manutenção das Ativ. Da 

Sec.Ob.Serv.Urb.Ind.C.M.Ambien 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$

 40.000,00 

  520.500,00 

Art. 2° - A Despesa decorrente do artigo anterior, ocorrerá por conta de 

Anulação de Dotação, autorizado pela Lei Municipal nº 842/2019, abaixo 

discriminadas:  

09. Fundo Municipal de Previdência Social 

0901. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

99.999.7990.2042 – Reserva Orçamentária do RPPS 

9.99.99.00 – Reserva de Contigencia R$ 520.500,00  

        520.500,00 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as 

disposições em contrário.      

   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  

                        Prefeito de Aral Moreira-MS 

LEI 852 – 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE 

TERRENO DE SUA PROPRIEDADE AOS BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS DE INTERESSE SOCIAL” e dá outras providências... 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

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

saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte 

Lei... 

 

Artigo 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar às famílias 

os imóveis assim identificados: 

 

40(quarenta) Lotes, localizados no Loteamento Planalto, registrado na 

matrícula nº  52.087. 

 

Artigo 2º - Os referidos Lotes serão doados as famílias selecionadas em 

Programa de Habitação de Interesse Social, instituído pelo Município, 

Estado ou União, com a finalidade exclusiva de construção de moradias em 

conformidade com as normas estabelecidas nos referidos programas. 

 

Artigo 3º - A pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado 

nos termos desta Lei exclusivamente para construção de unidades 

habitacionais. 

 

Artigo 4º - A Construção das Unidades Habitacionais nos imóveis a serem 

doados nos termos desta Lei ficará dispensada de pagamento dos 

seguintes tributos e taxas municipais: 

 

I – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, no período compreendido 

da construção até a expedição do habite-se; 

 

II – ISSQN – Isenção do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, 

incidente sobre as operações relativas à construção de unidades 

habitacionais e obras de infraestrutura necessária a viabilização do 

empreendimento; 

 

III – Taxas referentes à expedição de alvará de construção e habite-se; 
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IV – ITBI – Imposto de Transmissão de bens imóveis, quando da 

transferência da propriedade do imóvel do Município para a pessoa 

beneficiada, na efetivação a doação. 

 

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a firmar Termo de 

Parceria com as demais instituições públicas ou privadas para 

concretização de Programa Habitacional de Interesse Social. 

 

Artigo 6º - Só poderão ser beneficiadas pelo programa de interesse social 

as famílias que atendam ao estabelecido na respectiva legislação do 

Programa Instituído. 

 

Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 

por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e 

suplementadas, se necessárias, com contrapartidas complementares. 

 

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

   Prefeito de Aral Moreira-MS. 

 

 

P O R T A R I A   Nº 796 – 26 de Novembro de 2019 
 
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 45(QUARENTA E CINCO) DIAS DE 

AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a Funcionária 

ELIANE IZAIAS MOREIRA, ocupante do cargo de Professora, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, conforme atestado emitido pelo Dr. 

Diego Ricardo G. Galeano - CRM/MS - 7115, retroagindo seus efeitos a 

partir de 18 de novembro/2019. 

 

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 797 – 26 de Novembro de 2019 
 
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 90 (Noventa) DIAS DE AFASTAMENTO PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE o Funcionário ROBERTO MACHADO, 

ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de 

Educação, conforme atestado em anexo, emitido pelo Dr. Valdinei Batista 

de Souza - CRM/MS - 4823, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de 

novembro/2019. 

 

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 798– 26 de Novembro de 2019 
 
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 AFASTAMENTO PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE a Funcionária VERONI BOIA, ocupante do 

cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

conforme atestado em anexo, emitido pelo Dr. Diego Ricardo G. Galeano - 

CRM/MS - 7115, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de novembro/2019. 

 

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 799 – 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
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 - PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A LICENÇA 

MATERNIDADE a Funcionária ELIANA ALVES DA SILVA BOIA, 

ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, conforme Lei nº 3.855/2010 e artigo 17,  inciso IV da Lei 

Orgânica, contados a partir de 20/12/2019. 

 

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. 
 

PORTARIA Nº 800 -  DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

“Dispõe sobre a averbação de Tempo de Serviço, para fins de 
concessão de beneficio de aposentadoria, e dá outras providências.”  

 

O Prefeito Municipal de Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 335/1990, que dispõe sobre o 

Estatuto do Servidor Público Municipal; 

 

CONSIDERANDO a Certidão de Tempo de Contribuição em anexa, 

expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Previdência Social. 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º - AVERBAR nos assentamentos Funcional do Servidor Público 

Municipal o Sr. OSMAR MARQUES DO AMARAL, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal 
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de Administração, no Município de Aral Moreira-MS, referente a Tempo de 

Contribuição Prestado a Empresa de personalidade, a saber: 

 

Órgão de Lotação: 

 

SIDERURGICA J.L.ALIPERTI S.A. – período 21/09/1981 à 29/09/1981; 

TECNART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – Período 04/01/1982 à 

03/01/1983;  

PREFEITURA MUNICIPAL ARAL MOREIRA-MS – Período 01/07/1983 à 

30/04/1986; e 

PREFEITURA MUNICIPAL ARAL MOREIRA-MS – Período 01/07/1987 à 

12/03/1991. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

      

   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

   Prefeito de Aral Moreira-MS. 

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

 

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 058/2019, que versa sobre Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretivas em equipamentos de ar condicionado tipo split 
instalados nas dependências das secretarias municipais e paço municipal 
pelo período de 12 (doze) meses, com início às 08:00 horas, sagrou-se 
detentoras da Ata, por apresentar menor preço por item, a licitante :  
 
 
CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL – MEI                          R$ 118.275,00 
 

Aral Moreira - MS, 28 de Novembro de 2019 
 
 

.................................................... 
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 
058/2019, fica convocado o representante da empresa:  
 
 

CLAUDINEI RODRIGUES CASSAL – MEI 
 

 
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, 28 de Novembro de 2019 

 
 

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

Prefeito Municipal 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019  
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2019 
Tipo de Licitação: Menor preço por item  
Data: 27/11/2019 
Horário: 08:00 horas  
Local de realização da sessão: Rua Bento Marques, nº795, centro, CEP 
79.930-000, Aral Moreira – MS 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2019, na sede do Município 
de Aral Moreira, 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.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: Claudinei Rodrigues Cassal, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.796.357/0001-
20 com estabelecimento Rua Rio Grande do Sul, 999, Casa - Central I, Aral 
Moreira - MS, representada neste ato por Sr. Claudinei Rodrigues Cassal , 
brasileiro, portador do CPF/MF n.º 031.396.391-63, 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° 141/2019 
e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial n°058/2019, 
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 contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado tipo split 
instalados nas dependências das Secretarias Municipais e Paço Municipal 
pelo período de 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. 
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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 
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 fornecedora classificada ficará obrigada 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 24 horas 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 serviços, 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 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 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.  

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 serviços 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;  
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b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, 
quando presentes obrigações futuras.  

5.1.1. A Ata de Registro de Preços é parte integrante do Edital de Convocação, 
cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.  

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.  

5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho 
e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de 
Registro de Preços.  

5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.  

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO  

6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços.  

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora 
com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação 
para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o 
mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.  

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a 
Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação 
ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades 
cabíveis.  

6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade 
de negociação.  

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, 
poderá a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento solicitar nova 
licitação para a aquisição do serviço, 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) 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, 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; 

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.  
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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 s 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 registrados: 

 
I
T
E
M 

PRODUTO UND QTD 
VLR 
UNIT. 

VLR TOTAL DETENTORA 

1 

INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO- instalação física 
da unidade condensadora, 
instalação física da unidade 
evaporadora, isolamento térmico 
das tubulações, suportação das 
tubulações, carga de gás 
refrigerante, partida inicial do 
equipamento, fazer ponto de dreno 
com cano específico, conforme 
orientação do fabricante, fazer 
ponto de força monofásico 220 
volts, suporte poliuretano split para 
o evaporador, suporte poliuretano 
split para o condensador, 
colocação do suporte poliuretano 
do evaporador, colocação do 
suporte poliuretano do 
condensador, recomposição do 
telhado e sua vedação, quando 
necessário, deverão ser feitas de 
forma a não permitir infiltração de 
água da chuva, uma vez que fará 
parte da garantia dos serviços; 

Un  105 355,00 37.275,00 

CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL 
03139639163  

2 

HIGIENIZAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO- limpeza 
completa do conjunto: 
condensador, evaporador, 
serpentinas e bandejas com 
remoção lodo sem uso de produto 
desengraxante e corrosivo, realizar 
limpeza dos filtros e desobstrução 
de drenos. 

Un  180 245,00 44.100,00 

CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL 
03139639163  

3 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
realizar medição de temperatura, 
pressões, tensões e amperagem 
dos motores e compressores do 
sistema, realizar revisão nos 
ventiladores, realização revisão 
geral do sistema (equipamento); 
verificação da calibragem do gás, 
com recarga se necessário, 
realizar a verificação de: 
vazamento, ruídos anormais, 
vibrações, entupimentos, defeitos 
e desempenho dos componentes 
do sistema. Efetuar ajustes e 
reparos necessários e 
reposicionamento de equipamento 
se necessário 

Un  180 205,00 36.900,00 

CLAUDINEI 
RODRIGUES 
CASSAL 
03139639163  

  TOTAL GERAL =======>       118.275,00   

 
  
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - DA PUBLICIDADE 
  
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no 
Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, 
da Lei Federal 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 Aral Moreira, 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 

  
    Claudinei Rodrigues Cassal MEI 

Claudinei Rodrigues Cassal  
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REGIMENTO INTERNO 
Versão nº: 001 

Revisão nº: 00 
Cópia Controlada 

COMITÊ DE PREVENÇÃO A MORTALIDADE MATERNA, NEONATAL, INFANTIL E 

FETAL 
Data: 23/09/2019 REG.INT. 001 

 

1. OBJETIVO 

ARTIGO 1° - O Comitê de Prevenção a Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil é uma instância multiprofissional com objetivo 

principal a análise e vigilância das circunstâncias da ocorrência dos óbitos maternos de mulheres em idade fértil, gestantes, fetais, neonatais 

e infantil. Identificar e propor melhorias na qualidade da assistência à saúde para a redução da mortalidade materna e perinatal atuando de 

forma consultiva, e sigilosa, com função educativa. Identificando as causas e fatores determinantes dos óbitos e propondo ações com 

efeito positivo para diminuição dos casos. 

2. REFERÊNCIA 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual dos comitês de 

mortalidade materna / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 3. ed. – 

Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 

RESOLUÇÃO Nº 039/SES/MS/13 de 06 de junho de 2013. 

DECRETO Nº 10.078. COMITÊ MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA À MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Coordenação Geral de Informação e Análise 

Epidemiológica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.  

REGIMENTO INTERNO DOS COMITÊS DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA DO PARANÁ, 2010. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COMITÊ ESTADUAL DE PREVENÇÃO 

DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL Regimento Interno do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Infantil e Fetal, 2013. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Toda a rede de saúde, social e entidades. 
De todos os profissionais da saúde pública, assistência social, serviço hospitalar, 

conselho tutelar, pastoral da criança, conselho municipal de saúde e educação. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

NÃO SE APLICA 

6. DEFINIÇÕES 

Mortalidade Materna: é "a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, 

independentemente da duração ou localização da gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida a causas 

acidentais ou incidentais". 

Coeficiente de Mortalidade Materna 

Número de óbitos de mães por causas relacionadas com gestação, parto, puerpério 

                                        Números de nascimentos  x 100.000 

Nascimento 

 É a completa expulsão ou extração, do organismo materno, de um feto, independentemente do fato de o cordão ter sido cortado ou de a 
placenta estar inserida. 

 Fetos pesando menos de 500g não são viáveis e, portanto, não são considerados como nascimento para fins de estatísticas perinatais. 

 Na ausência de peso de nascimento, a idade gestacional de 20 a 22 semanas completas é considerada equivalente a 500g. 
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 Quando não se sabe nem o peso nem a idade gestacional, o comprimento de 25cm (crânio - calcanhar) é considerado equivalente a 500g. 

  
Vida ao Nascimento 
A vida é considerada presente ao nascimento quando o RN respira ou mostra qualquer outra evidência vital, tal como: batimento cardíaco, 
pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos da musculatura voluntária. 
 
Nascido Vivo 
É o produto de um nascimento no qual existe evidência de vida ao nascer. 
 
Coeficiente de Natalidade 
Número de nascimentos x 1000 habitantes  
    População da área  
 
Aborto 
É a expulsão ou extração de um embrião ou feto pesando menos de 500g  
(aproximadamente 20-22 semanas de gestação), independentemente ou não da presença de sinais vitais.  
 
Mortalidade Neonatal: “corresponde a morte no intervalo de tempo entre o nascimento e os 28 dias de vida.” 0 a 28 dias incompletos 

após o nascimento, morte que ocorre nesse período, dá-se nome de neomorto. 

Morte Neonatal Precoce 

É a morte de um RN antes de sete dias completos de vida (até 168h completas) 

 

Morte Neonatal Tardia 

É a morte de um recém- nascido depois de sete dias completos, mas antes de 28 dias completos de vida. 

 

Coeficiente de Mortalidade Neonatal 

Número de óbitos de crianças com menos de 28 dias x 1000 

                  Número de nascidos vivos  

 

Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce 

Número de óbitos de crianças até sete dias (168 horas)  

                    Número de nascidos vivos                           x 1000  

 

Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia 

Número de óbitos de crianças sete a 28 dias incompletos x 1000 

                      Número de nascidos vivos  

 

Mortalidade Infantil: “morte de crianças menores de 1 ano, ocorridos em determinada área, em dado período de tempo.” 

 

Mortalidade Fetal: “óbito intra-útero ocorrido a partir de 22 semanas completas de gestação, ou peso superior a 500 gramas”. Feto 

nascido sem sinal de vida. 

 

Coeficiente de Natimortalidade ou de Mortalidade Fetal 

       Número de natimortos (22 semanas)              x 1000 

Número total de nascimentos (vivos e mortos) 

 

Período Perinatal 

O período perinatal começa em 22 semanas completas (154 dias) de gestação (época em que o peso de nascimento é normalmente de 

500g) e termina com sete dias. 

 

Coeficiente de Mortalidade Perinatal 

Número de natimortos + Número de óbitos de crianças até sete dias de vida x 1000 
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                              Número total de nascimentos vivos e mortos 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES 

ARTIGO 2° - São finalidades da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil: 

I. Realizar levantamentos e discutir as causas de mortes maternas, fetais, neonatais e infantis, observando os aspectos sociais, 

econômicos, práticas de saúde e a influência dos mesmos na mortalidade; 

II. Realizar monitoramento dos eventos responsáveis pela mortalidade materna, fetal, neonatal e infantil. 

III. Monitorar recidivas de profissionais no processo de mortalidade materna, fetal, neonatal e infantil, fazer levantamento sobre os 

eventos, orientar e capacitar esse profissional; 

IV. Participar na elaboração das estatísticas de mortalidade do município de Aral Moreira, facilitando e analisando os sistemas de 

informações; 

V. Propor medidas e estratégias para a redução da Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil, através de atualizações para melhoria 

das técnicas realizadas pelos profissionais envolvidos na assistência obstétrica, neonatal e infantil. 

VI. Promover ações de divulgação e de sensibilização sobre Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil a equipe de saúde envolvida 

no processo de gestação, parto, nascimento e puerpério; 

 

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO 

ARTIGO 3° - A Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil é composta por membros titulares, designados pela 

presidência do comitê: 

I. Representante Médico; 

II. Representante Enfermeiro das UBS’s e ESF’s; 

III. Representante dos Agentes Comunitários da Saúde; 

IV. Representante da Vigilância Epidemiológica; 

V. Representante do Conselho Municipal de Saúde; 

VI. Representante Psicólogo 

VII. Representante do Conselho Tutelar; 

VIII.  Representante da Secretaria da Assistência Social; 

IX. Representante do Hospital e Maternidade Santa Luzia; 

ARTIGO 4° - A presidência da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil será constituída pelo (a) Presidente, Vice-

Presidente e Secretário (a) Executivo (a), que serão eleitos pela maioria simples de seus membros.  

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 5° - A Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil, receberá apoio administrativo da Secretaria de 

Saúde de Aral Moreira, com garantia de infraestrutura para o seu bom e perfeito funcionamento. 

ARTIGO 6º - A Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil realizará campanha com a população, através de 

Capacitações e treinamentos á equipe da atenção primária e hospitalar, para atualização dos mesmos; 

ARTIGO 7º - A Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Neonatal, Infantil e Fetal realizará reuniões ordinárias trimestrais, com 

cronograma de reuniões pré-estabelecidas. 
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Parágrafo 1º - A Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Neonatal, Infantil e Fetal reunir-se à extraordinariamente conforme 

necessidade para tratar de matérias especiais ou de urgência, e repercussão. 

ARTIGO 8° - A quebra do sigilo por membro da Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil, a qualquer 

tempo ou motivo que torne público, direta ou indiretamente, informações pertinentes a investigações, implicará no desligamento automático 

do mesmo, independente das demais medidas legais que se fizerem necessárias. 

ARTIGO 9° - A atuação da Comissão de Prevenção a Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil ocorrerá, de acordo como o fluxo de 

atividades abaixo relacionadas: 

I. Todos os formulários utilizados no processo de investigação epidemiológica do óbito (ficha de investigação deve ser encaminhado à 

Comissão de Materna, Fetal, Neonatal e Infantil); 

II. Em reunião da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil, os óbitos relacionados aos mesmo que se classifiquem 

presumíveis para discussão dos casos; 

III. A Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil em conjunto com a Vigilância Epidemiológica Municipal, solicitando aos 

serviços pertinentes os prontuários para análise posterior. 

IV. Fazer análise final dos óbitos maternos, natimortos, neonatais e infantis, apresentar sugestões pertinentes às instituições de saúde, 

bem como autoridades afins, visando à melhoria da qualidade da assistência materna, neonatal, fetal e do pré-natal. 

 

CAPÍTULO V - DA COMPETÊNCIA 

ARTIGO 10° - Ao Presidente da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil compete: 

I. Coordenar trimestralmente as atividades do grupo, a fim de manter a integração dos membros, para melhor desempenho durante as 

investigações; 

II. Realizar levantamento dos óbitos Maternos, Fetais, Neonatais e Infantis, organizando os dados estatisticamente em gráficos ou 

tabelas, de fácil compreensão; 

III. Apresentar a estatística de óbitos Maternos, Fetais, Neonatais e Infantis em reunião mensal realizada pela Comissão de Mortalidade 

Materna, fetal, neonatal e infantil, para avaliação dos mesmos; 

IV. Articular com as diversas instâncias, recursos de infraestrutura e/ou materiais necessários para o desempenho das atividades; 

V. Encaminhar as proposições da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal ao Secretário de Saúde e Hospital e Maternidade Santa 

Luzia. 

ARTIGO 11° - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas atribuições. 

ARTIGO 12° - Ao Secretário Executivo da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal, e Infantil compete: 

I. Elaborar a ata de todas as reuniões realizadas; 

II. Acompanhar as atividades do serviço de Vigilância Epidemiológica quanto à convocação e agenda dos membros para as reuniões; 

III. Agendar as reuniões e comunicar os membros previamente. 

ARTIGO 13° - Aos membros da Comissão de Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal, e Infantil compete: 

A cada 03 (três) ausências consecutivas o membro será notificado pela Comissão. Não havendo justificativa plausível, os membros da 

Comissão deverão eleger outro representante. 

Os membros exercerão seus mandatos enquanto permanecerem nos cargos que ocupam, podendo ser prorrogados, sem receber 

qualquer tipo de remuneração adicional, considerando o relevante interesse público de suas atribuições. 

A substituição de membros dar-se-á por portaria do presidente para o tempo que restar do mandato. 
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I. Eleger o (a) Presidente, o (a) Vice-Presidente e o (a) Secretário (a) Executivo entre os membros da Comissão de Mortalidade Materna, 

Fetal, Neonatal e Infantil; 

II. Elaborar estatística mensal e relatório situacional dos óbitos Materno, Fetal, Neonatal e Infantil; 

III.  Propor atividades educativas e ações com intuito de prevenir mortes evitáveis; 

IV. Difundir nos setores de atenção primária e hospitalar os assuntos de relevância debatidos em reunião realizada pela Comissão de 

Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil; 

V. Promover debates sobre a problemática da Mortalidade Materna, Fetal, Neonatal e Infantil; mediante realização de eventos de 

prevenção e educação permanente e contínua, e produção de material educativo; 

 

CAPÍTULO  VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 14° - Nenhuma notícia para divulgação na imprensa, rádio ou televisão poderá ser fornecidas sem autorização do presidente do 

comitê. 

ARTIGO 15° - Nenhum membro dessa Comissão poderá receber pagamento, em reconhecimento aos trabalhos prestados. 

ARTIGO 16° - Os casos omissos deste Regimento serão discutidos e resolvidos em reunião pela Comissão de Mortalidade Materna, 

Neonatal, Infantil e Fetal. 

ARTIGO 17° - O Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua aprovação. O Regimento Interno poderá ser modificado em 

reunião ordinária ou extraordinária, desde que convocada para este fim e com aprovação por maioria absoluta (cinquenta por cento, mais 

um) da totalidade dos membros presentes na reunião do Comitê Mortalidade Materna, Neonatal, Infatil e Fetal. Data-se e publiquem-se as 

informações contidas no respectivo regimento. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

NÃO SE APLICA 

9. INDICADORES 

NÃO SE APLICA 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Formulários utilizados para a investigação em anexo 1. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração Giulia Stefanie Abreu Brey 
ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE 
02/10/2019  

Aprovação Adriana Veron Batista Secretária de Saúde Aral Moreira   

 

Revisão Nº Motivo Data da Revisão 

01 Elaboração.  
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Anexo 1. 

 

 

Anexo 1.  
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