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ANO VII  N° 2001 – Quarta – Feira 13 de Outubro de 2021 
 MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2021 

 
PARTES 
Contratante: Município de Aral Moreira-MS 
Contratado: Remonatto Sociedade Individual de Advocacia 
 
OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
em consultoria em áreas de competência da Administração Pública 
Municipal exclusiva de Recursos Humanos para a revisão e adequação do 
Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos – PCCR e Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, bem como escrituração do E - social, 
especificamente par atendimento à Prefeitura Municipal de Aral Moreira – 
MS.  
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime 
de empreitada por preço global.  
 
VALOR: 
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 80.400,00 (oitenta mil e 
quatrocentos reais).   
 
PRAZO 
Prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração até 
o limite de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios da Prefeitura Municipal: 
 
02 – PODER EXECUTIVO 
04.122.0103.2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
FICHA: 052 
 
ASSINANTES 
Contratante: Alexandrino Arévalo Garcia 
Contratada: Jardel Remonatto 
 
Aral Moreira – MS, 13 de outubro de 2021. 
 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0028/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2021 
  
Aos 13  dias do mês de  Outubro de 2021, 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 as 
empresas a seguir descritas, LLT COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida em Rua Marcondes Fabio Soligo, 61, 
Vila Satélite na cidade de Aral Moreira, doravante denominada Contratada, 
representada neste ato por Ladimir Luiz Thomazoni, brasileiro, portador da 
carteira de identidade tipo RG n.º 44092786, emitida pela SESP/PR, e do 
CPF n.º 660.826.259-00 e a empresa THOMAZONI MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 
15.434.036/0001-50, com estabelecimento na Rua Mato Grosso do Sul , nº 

17 – centro, na cidade de Aral Moreira, doravante denominada Contratada, 
representada neste ato por Rogério Paulo Thomazoni, brasileiro, portador da 
carteira de identidade tipo RG n.º 58022616, emitida pela SESP/PR, e do 
CPF n.º 787300669-72, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei Complementar n°  123 de 14 de dezembro de 2006, 
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°  0075/2021 e 
HOMOLOGADA nos autos, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 
0027/2021, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1.   O objeto da presente Ata é o Registro de Preços visando 
à futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de 
máquinas, caminhões e outros para suprirem as necessidades da 
administração municipal. 
  
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. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas 
Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da 
Ata. 
 
2.3. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a 
vigência de 12 meses, a contar da data de publicação de seu extrato. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
3.1.  A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria do Municipal 
de Infraestrutura de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul.  
  

3.2. Caberão as Usuárias da ata 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. As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do 
Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da prestadora 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. 

 
3.4.1. As Adesões previstas na forma do item acima não poderão exceder 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de 
Registro de Preços, nas condições previstas no edital. 
 
3.6. O Município de Aral Moreira não se obriga a firmar contratações 
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 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. 
 
3.7. 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. 
 
3.8. 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. 
  

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU 
EXECUÇÃO  

 

4.1 - Quando da Autorização de Fornecimento, a Administração definirá a 
quantidade de horas, diárias ou quilômetros dos serviços a serem prestados, 
e após definida a quantidade a Administração encaminhará a solicitação/ a 
respectiva Nota de Empenho; 

 

4.2 – Após a autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
providenciar a execução dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 
horas) após o recebimento da Autorização de Fornecimento, acompanhado 
da nota de empenho, desde que devidamente autorizados e previamente 
inspecionados; 

 

4.3 – Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de trabalho, 
mediante justificativa fundamentada, será analisada e aprovada pelo 
MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA;  

4.4 - O prazo e forma de execução dos serviços deve seguir corretamente o 
Termo de Referência; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços constantes 
do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Aral Moreira/MS, 
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. 
 
CLÁULUA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO/FORNECEDOR  
 
6.1 – O CONTRATADO/ FORNECEDOR, além da execução dos serviços no 
prazo pactuado e em conformidade com descritivo do Termo de Referência 
(Anexo 01), se responsabiliza por realizar todos os atos para a perfeita 
execução do objeto, obrigando-se ainda a:  
 
6.1.1 – Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações 
exigidas no Edital e seus anexos, dentro do prazo proposto;  
 
6.1.2 - Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou irregularidade; 
 
6.1.3 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ou por seus prepostos; 
 
6.1.4 - Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução da Ata de Registro de Preços; 
 
6.1.5 - Responder pelo pagamento dos salários devidos aos seus 
empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros 
contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à 
execução do objeto ora contratado; 
6.1.6 - Arcar com todos os tributos incidentes sobre esta Ata de Registro de 
Preços, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos 
pagamentos na forma e nos prazos determinados por Lei; 
 
6.1.7 - Regularizar, quando notificada pelo MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, 
sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços, as eventuais falhas dos serviços executados;  
 
6.1.8 - Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente AO 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente;  
 
6.1.9 - Comunicar ao MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, quaisquer fatos ou 
circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução do 
objeto, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços 
ou comprometer à integridade do patrimônio público;  
 
6.1.10 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas;  
 
6.1.11 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 
(quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
6.1.12 - Manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, 
todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no 
certame licitatório;  
 
6.1.13 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO DE ARAL 
MOREIRA; 
 
6.1.14 - Fazer cumprir as normas técnicas e de segurança, em vigor, 
aplicáveis ao tipo especifico para a realização de todos os serviços;  
 
6.1.15 - Todos os profissionais locados para trabalhar, deverão estar 
capacitados, e ter aptidão exercer os serviços;  
 
6.1.16 – Fornecer todo Equipamento de Proteção Individual aos seus 
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 funcionários, de acordo com a legislação vigente;  
 
6.1.17 – A contratada deverá prestar os serviços solicitados, em estrita 
conformidade com disposições e especificações do edital; 
 
6.1.18 - Toda mão de obra, manutenção, combustíveis, translado e 
operadores das máquinas, serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA;  
 
6.1.19 - A contratada será responsável pela alimentação, translado e 
alojamento de seus funcionários;  
 
6.1.20 - A contratada se responsabilizará pelo pagamento dos seus 
profissionais e ainda nos encargos de natureza fiscal e trabalhista; 
 
6.2 - Após a autorização da Contratante, a Contratada deverá providenciar 
a execução dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
o recebimento da Autorização de Fornecimento, acompanhado da nota de 
empenho, desde que devidamente autorizados e previamente 
inspecionados.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARAL 
MOREIRA  
 
7.1 – O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA obriga-se a:  
 
7.1.1 - Cumprir fielmente as disposições da Ata de Registro de Preços; 
 
7.1.2 - Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
7.1.3 - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer 
fato que acarrete em interrupção na execução da Ata de Registro de Preços; 
 
7.1.4 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados na Ata de 
Registro de Preços;  
 
7.1.5 - Notificar a CONTRATADA/FORNECEDOR, por escrito, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
 
7.1.6 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA/FORNECEDOR, de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta;  
 
7.1.7 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução da Ata 
de Registro de Preços e permitir o acesso dos empregados da 
CONTRATADA/FORNECEDOR, devidamente identificados, ao local da 
prestação dos serviços;  
 
7.1.8 - Zelar para que durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços 
sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA/FORNECEDOR, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E REVISÃO 
 
8.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços. 
 
8.1.1 A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das 
situações previstas no art. 65, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 (situações 
supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem álea econômica extraordinária e extracontratual) devidamente 
comprovadas; 
 
8.2 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 à negociação para a 

redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto 
cotado, qualidade e especificações. 
 
8.3 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. 
 
8.4 Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de 
negociação. 
 
8.5 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. 
  

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1  Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em 
conta corrente, devendo a licitante informar o número do banco, da agência 
e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da 
Administração, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, 
mediante a apresentação das notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprovações de regularidades fiscais junto às Fazendas Públicas 
Federal, Estadual e Municipal, comprovação de regularidade junto ao FGTS 
e à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
9.2 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. 
 
9.3 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o 
Departamento de Orçamento e Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
9.4  Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada 
como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 
 
9.5 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. 
 
9.6 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. 
 
9.7 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, 
decorrentes da inobservância pela prestadora do prazo de pagamento, serão 
de sua exclusiva responsabilidade. 
 
9.8 Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) 
ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e 
demais dispositivos legais, a DETENTORA estará sujeita as sanções 
definidas nesta Cláusula. 
 
10.1  Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e 
IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do instrumento de 
contrato, A Usuárias poderá garantido à prévia e ampla defesa, aplicar à 
DETENTORA multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 
 
10.2  De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá 
ainda a DETENTORA se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
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 determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação 
vigente. 
 
10.3  A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se 
emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como 
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a 
mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da 
DETENTORA, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais 
significativo. 
 
10.4  São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos 
termos da Lei nº 8.666 de1993, da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto 
Municipal nº 064/2021 (Pregão Presencial e Eletrônico, respectivamente): 

 
a)  Inexecução total ou parcial do contrato; 
b)  Apresentação de documentação falsa; 
c)  Comportamento inidôneo; 
d)  Fraude fiscal; 
e)  Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital 
ou no Contrato. 

 
10.5  As sanções serão aplicadas sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da 
Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à 
administração ou a terceiros. 
 
10.6  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são 
atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que 
elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 
equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

1 

Executar a entrega incompleta, paliativo 
substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência. 

2 0,4% por dia 

2 
Recusar-se a executar as determinações 
feitas pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência; 

4 1,6% por dia 

3 

Suspender ou interromper, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, os 
fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e 
por unidade de atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou 
dolo de seus agentes; por ocorrência. 5 3,2% por dia 

5 
Permitir situação que crie a possibilidade ou 
cause danos físico, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência. 

6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Manter a documentação de habilitação 
atualizada; por item, por ocorrência. 1 0,2% por dia 

8 
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, 
observados os limites mínimos estabelecidos 
por este Contrato; por item, por ocorrência. 

2 0,2% por dia 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos 
causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de 
Referência e seus anexos, mesmo que não 
previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO, por 
ocorrência; 

3 0,8% por dia 

* Incide sobre a parte inadimplida. 
 
10.7  As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas 
concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.8  Após 30 (trinta) dias da falta de execução do serviço, será 
considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão 
contratual. 
 
10.9  As sanções de natureza pecuniária serão diretamente 
descontadas de créditos que eventualmente detenha a DETENTORA ou 
efetuadas a sua cobrança na forma prevista em lei. 
 
10.10  As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo 
ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito 
jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados 
e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme 
prejuízo auferido. 
 
10.11  A autoridade competente, na aplicação das sanções, 
levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO 
REGISTRADO 
 
11.1  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: 
  

11.1.1     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; 
 
11.1.2 Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou 
parcial do instrumento de ajuste; 
 
11.1.3  Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do 
mercado e não houver êxito na negociação; 
  

11.1.4   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; 
  

11.1.5   Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
  

11.2   Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da 
fornecedora com classificação imediatamente subsequente.  
 
11.3    Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do 
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 interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação ou publicação. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente Ata correrão 
a cargo do Fundo 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 Federal n°8.666/93 e alterações. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO REGISTRADO 
 
13.1.    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: 
  
 

ITEM  DESCRIÇÃO  UND QTD VLR UNIT. VLR TOTAL DETENTORA 

01 

Locação de Caminhão 
Guindaste, com 
alcance  
De lança de no mínimo 
20 metros, com cesto 
duplo capacidade de 
levantamento de no 
mínimo 8.000, KG 

D 22,00 1.345,00 29.590,00 LLT 

02 

Locação de caminhão 
Pipa, com tanque de 
Água de capacidade 
mínima de 20.000 
Litros  

D 33, 000 1.377,00 45.441,00 THOMAZONI 

03 

Locação de caminhão 
prancha, para 
transporte de maquinas 
pesadas e outros, para 
cargas mínimas de 
20.000 Kg. Rodagem 
acima de 100 KM, 
somando ida e volta.  

KM  3.500,0
0 7,89 27.615,00 THOMAZONI 

04 

LOCAÇÃO DE MINI 
CARREGADEIRA, 
COM POTENCIA 
MAXIMA DE 45KW 

H 165,00 244,00 40.294,65 THOMAZONI 

 05 

LOCAÇÃO DE MINI 
ESCAVADEIRA, COM 
POTENCIA DE 
MOTOR MINIMO 23 
KW. LARGURA DE 
LAMINA 1.70 MM E 
PROFUNDIDADE DE 
ESCAVAÇÃO MINIMA 
DE 2.80 MM  H 165,00 249,00 41.139,45 THOMAZONI 

06 

LOCAÇÃO DE MINI 
ROLO 
COMPACTADOR, 
LARGURA MAXIMA 
DE 55 CM H 165,00 88,70 14.635,00 THOMAZONI 

07 

LOCAÇÃO DE 
MOTONIVELADORA, 
COM POTENCIA 
MINIMA DE 140HP, 
COM BASE DE 
LAMINA MINIMA 2.400 
MM H 220,00 242,00 53.435,80 THOMAZONI 

08 

LOCAÇÃO DE 
RETROESCAVADEIR
A DE PNEUS, COM 
POTENCIA MINIMA 
DE 85HP, 
CAPACIDADE DE 
CARREGADEIRA 
MINIMA DE 0,9 M³ H 165,00 211,00 34.935,45 THOMAZONI 

VALOR TOTAL: R$ 287.086,85 

  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE 
  
14.1    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. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1   Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições 
constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1   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 dirimidas administrativamente. 
                                                                                                              

____________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal 
 
 

LLT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
LADIMIR LUIZ THOMAZONI 

 
THOMAZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME 

ROGÉRIO PAULO THOMAZONI 
 
 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, Estado de Mato Grosso do Sul, 
através do Departamento de Compras e Licitação, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 0050/2021, que versa sobre: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO TRATAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
ELETRÔNICO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (GED), SUPORTE 
TÉCNICO E TREINAMENTO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DE ARAL 
MOREIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, realizado em 09/09/2021, 
com início às 10h00min horas, sagrou-se vencedora da licitação a seguinte 
licitante, por apresentar os menores preços por item: RODRIGO BRITO DE 
MORAES EIRELI-ME, item n° 01, no valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil 
e seiscentos reais). 
 

Aral Moreira - MS, 13 de outubro de 2021. 
 

_______________________________ 
AUGUSTO DE OLMEDO DE MATTOS 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6/6 
 

ANO VII  N° 2001 – Quarta – Feira 13 de Outubro de 2021 
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
Com base nas informações 

constantes no Processo Administrativo nº 0147/2021, referente ao Pregão 
Presencial nº 0050/2021, considerando que foram observados os prazos 
recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso 
VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o 
procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto em nome da licitante: 
RODRIGO BRITO DE MORAES EIRELI-ME. 

 
 Publique-se. 
 

Aral Moreira-MS, 13 de outubro de 2021. 
 

_____________________________ 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito Municipal 
 

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0160/2021 
 
PARTES 
Contratante: Município de Aral Moreira-MS 
Contratado: Ahgora Sistemas S/A 
 
OBJETO 
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de relógios 
de ponto eletrônico, com leitor biométrico, para atender as secretarias do 
Município de Aral Moreira – MS, conforme especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência.  
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste contrato será realizado por execução direta e fornecimento 
parcelado. 
 
VALOR: 
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 124.500,00: sendo R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais) para o exercício de 2021 e R$ 79.500,00 (setenta 
e nove mil e quinhentos reais) que ficará consignado em dotação própria da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2022.  
 
PRAZO 
Prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração até 
o limite de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios da Prefeitura Municipal: 
 
1  - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 
03 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
03.01  - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0103.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.00  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
FONTE: 0.1.00-000.000     /     FICHA: 054 
 
ASSINANTES 
Contratante: Alexandrino Arévalo Garcia 
Contratada: Lazáro Malta dos Santos 
 
Aral Moreira – MS, 13 de outubro de 2021. 
 

 

RESOLUÇÃO Nº. 13, de 30/09/2021. 
 

Deliberação sobre Aprovação e votação sobre Apresentação do Material 
Impresso do Segundo Quadrimestre 2021 explanado pela secretária de Saúde 
Adriana Veron Batista. Aprovar leitura da ata anterior.  

 
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 30 de 
Setembro de 2021. 
 
 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Aprovar Apresentação do Material Impresso do Segundo 
Quadrimestre 2021, Explanado pela Secretaria de Saúde Adriana Veron 
Batista.  
Artigo 2º - Aprovar leitura da ata anterior.  
 
 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                         Aral Moreira - MS, 30 Setembro de 2021. 
                

   
                   Rodrigo Limeira Fernades 

Presidente CMS 
Aral Moreira MS 

 
 


		2021-10-14T06:56:47-0300
	ANDRE EDMUNDO IAFURI COSTA:63238900200




