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RESOLUÇÃO 
Nº. 06, de 25/05/2020. 

 
Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre a data 
do primeiro quadrimestre e o recurso estadual para o enfrentamento do 
Covid-19. 
 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião extraordinária 
realizada no dia 25 de Maio de 2020 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Aprovar nova data da apresentação do primeiro 
quadrimestre 2020 para dia primeiro de junho. 

 
Artigo 2º  - Aprovar compra de uma ambulância semi UTI com a 

verba estadual no valor de R$ 190.000,00 usado no enfrentamento do 
COVID-19. 
    

 
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
                                         Aral Moreira - MS,  25 de Maio de 2020. 

                
                             

               Giulia Stefanie A. Brey 
Presidente CMS 

 
 
 

Aral Moreira, 25 de Maio de 2020. 

Reunião do Conselho Municipal de Saúde 

ATA 06/2020 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze 
horas o CMS- Conselho Municipal de Saúde de Aral Moreira, com sede a 
rua 31 de março, numero 915, centro, reuniu-se extraordináriamente 
dando abertura a reunião a presidente do conselho Giulia Stefanie Abreu 
Brey dando seus cumprimentos e agradecendo a presença de todos. 
Pauta da Reunião: 1- Data do primeiro quadrimestre; 2- Recurso estadual 
para o enfrentamento do Covid-19. Primeiro assunto: Com a palavra a 
presidente do conselho senhora Giulia que iniciou sua fala explicando que 
devido a pandemia do novo Coronavírus o contador da prefeitura precisou 
se deslocar a outra cidade e houve a necessidade de realizar a 
quarentena atrassando o relatório do primeiro quadrimestre que estava 
previsto para o dia vinte e oito de maio e por decissão do pleno mudou 
para o dia primeiro de junho. Segundo assunto: Com a palavra a 
secretária de saúde senhora Adriana Veron Batista que aproveitou o 
momento para falar sobre os recursos repassados para enfrentamento do 
COVID-19, em relação ao recurso estadual no valor de cento e noventa 
mil reais (R$ 190.000,00) a senhora Adriana falou sobre possibilidade do 
municipio adquirir uma ambulância semi UTI que será útil caso houver 
necessidade de deslocar algum paciente contaminado de Coronavírus, 
caso aprovado o município entrará com uma contrapartida para atingir o 
valor total da compra, após a explanação o assunto entrou em discussão 
e em seguida foi aprovado com a maioria dos votos. Outros assuntos: a 
presidente do conselho senhora Giulia convindou todos os membros do 
conselho para conhecer as instalações do isolamento que em breve será 
inaugurado. Não havendo mais nada a ser discutido encerrou se a reunião 
e pra constar eu Maiana Clara Flôr de Lima digitei a presente ata que vai 
por mim assinada e demais presentes. 
 
 
 
 
 

CAMARA MUNICIPAL 
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

 

CARTA CONVITE Nº. 002/2020  

PROCESSO Nº. 12/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

provedores de acesso às redes de 

comunicações por meio de fibra óptica 

dedicado 100% banda larga com velocidade 

de 30 Mb de download/upload, com 

equipamentos necessários em comodato, e 

deverá estar disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias 

da semana, com alta qualidade e 

disponibilidade em conformidade com as 

necessidades administrativas da Câmara 

Municipal e manutenção corretiva e 

preventiva de computadores, servidores, rede 

interna, e-mail constitucional, bem como 

manutenção e atualização do "site" 

www.aralmoreira.ms.leg.br (site da Câmara 

Municipal de Aral Moreira/MS). 

EMPRESA 
VENCEDORA: 

VANDERLEYA ALVES COINETE – NOME 
FANTASIA: MEGA ARAL INFORMÁTICA 

VALOR TOTAL: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
reais) 

PERÍODO 10 (dez) meses 

 

Aral Moreira/MS, 22 de maio de 2020. 
 
 

Terezinha Rosely Olmedo 

Presidente da CPL 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, através da sua Presidente 
a senhora VERA CRUZ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, resolve: 

HOMOLOGAR,  
 

Com fundamento no inciso VI, do Art. 43, da Lei Nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento 
licitatório, na modalidade Convite Nº. 002/2020, por estar em 
conformidade com a legislação própria que rege a matéria. 
 

Aral Moreira/MS, 25 de maio de 2020. 
 

VERA CRUZ 
Presidente da Câmara Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2020 
 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 
Contratada: VANDERLEYA ALVES COINETE – NOME FANTASIA: 
MEGA ARAL INFORMÁTICA 
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em 

provedores de acesso às redes de comunicações por meio de fibra óptica 

dedicado 100% banda larga com velocidade de 30 Mb de 

download/upload, com equipamentos necessários em comodato, e deverá 

estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias 

da semana, com alta qualidade e disponibilidade em conformidade com as 

necessidades administrativas da Câmara Municipal e manutenção 

corretiva e preventiva de computadores, servidores, rede interna, e-mail 

constitucional, bem como manutenção e atualização do "site" 

www.aralmoreira.ms.leg.br (site da Câmara Municipal de Aral 

Moreira/MS). 

Vigência: 25/05/2020 a 25/03/2021. 
Valor Total: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) 
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) parcelas 
mensais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como o 
valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pela implantação, em 
conformidade com os serviços executados, no prazo de até 10 dias úteis 
após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor 
competente, juntamente com a regularidade com a Fazenda Federal 
(Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a 
Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço (FGTS). 
Foro: As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Porã-MS.  
Dotação Orçamentária: 01.001-01.031.0101.2108-3.3.90.39.00.0.100 – 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Modalidade de Licitação: De acordo com a Lei 8.666/93 
 
Assinam o Contrato 
 
Contratante: VERA CRUZ 
Contratada: VANDERLEYA ALVES COINETE 
 
Aral Moreira-MS, 25 de maio de 2020.  
 
 
 
                      VERA CRUZ 
                       Presidente 
              (assinatura no original) 
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