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TERMo DE DISPENSA DE cHAMAMENTo pÚgLIco
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 055/20í8

oBJETO: TERMO DE COLABORAçÃO eUrne O FUNDO DE MANUTENçÃO Oe
DESENVoLvTMENTo
eoucaçÃo aÁsrcl E DE vAloRrzaçÃo oos

ol

FUNDEB poR rurenmÉoro DA
SEcRETARTA MUNrcrpAL oe eoucaçÃo E AssocrAÇÃo pesrelozzt oE
AQUIDAUANA PARA OFERTA DE RECURSOS OBJETTVANDO AS eçOeS Oe
MANUTENçÃo E DESENVoLvTMENTo Do ENSTNo NA MoDALTDADE
EDUcAÇÃo EspEcrAL eARA ATENDER o pRoJETo REABrLrreÇÃo oe
PEssoAs colu oertctÊNctA-201 8.

pRoFrssroNArs

DA eouclçÃo

-

FUNDAMENTAÇÀO LEGAL: ART. 30, INCISO Vl E 31, DA LEI N.o '13.01912014.
ENTIDADE: ASSOCTAÇÃO PESTALOZZT DE AQUIDAUANA, INSCR|TA NO CNPJ
soB o No 15.465.305/000í-46
JUSTIFICATIVA

O Município de Aquidauana através da Secretaria Municipal de
pretende
Educação
firmar Termo de Colaboraçâo com a Associação Pestalozzi de
Aquidauana através de sua mantenedora Escola especializada Mundo Feliz, Centro
de Múltiplo uso Helena Antipoff e Centro de Equoterapia Cavalgando pela Vida, tem
porÍinalidade a atenção e defesa dos direitos à criança, adolescente, jovens e adultos,
em todas as polÍticas, com atendimento permanente, direto e gratuito às pessoas com
deficiência.
Para esta parceria a Associaçâo Pestalozzi de Aquidauana apresentou
Plano de Trabalho detalhando o Projeto Reabilitação da Pessoa com Deficiência, cujo
objeto da parceria através da Gerência Municipal de Educação com a utilização de
recursos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorizaçáo dos Profissionais da Educaçáo - FUNDEB, objetivando as ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino na modalidade Educação Especial, visando
à execuçáo dos serviços, programas, projetos e benefícios sócío educacionais de
caráter continuado, permanente e planejado da Política de Educação lnclusiva,
atendendo assim às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, considerado
de interesse público e relevância educacional e social, conforme detalhado no Plano
de Trabalho aprovado.

Em atendimento às disposições do An. 32, § 10 da Lei Federal n.o
13.01912014, Lei Brasileira de lnclusão da Pessoa com Deficiência Lei 13.14612015,
Política Nacional de Educaçâo Especial na Perspectiva de Educação lnclusiva
MEC/2008, considerando que as referidas legislaçôes, em conformidade com a
Constituição Federal de 1988, definem que esses serviços sáo de ação continuada,
direito do cidadão e obrigação de oferta pelo Poder Público, a Secretaria Municipal de

.-

Educaçáo, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a dispensa de
chamamento público, para o Serviço de atendimento às pessoas com deficiência física
e mental de leve a severa e deficiências múltiplas em vários projetos.

Plano de Aplicação apresenta o cronograma de aplicação financeira
sendo: R$ 143.257,12 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais
e doze centavos) despesas com reformas das instalaçôes físicas da unidade; R$
117.218,20( cento e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos)
aquisição de materiais escolares, expediênte, limpeza e higiene, manutenção do
transporte escolar, consumo de água, telefone, internet etc.; e R924.600,0O(vinte e
quatro mil e seiscentos) aquisiçáo bens móveis permanentes, totalizando R$
285.075,32(duzentos e oitenta e cinco mí|, setenta e cinco reais e trinta e dois
centavos).
O Termo de Colaboração a ser firmado com a Associaçáo Pestalozzi de
Aquidauana, por meio do qual será formalizada
parceria estabelecida pela

a

Administração Pública para a consecução de finalidades de interesse público e
reciproco propostas pela Adminisúaçáo Pública que envolvam a transferência de
recursos financeiros.

Os princípios norteadores para o firmamento do termo de Colaboração
devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles: legalidade, legitimidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, todos
inerentes a Administração Pública.

O chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar as
organizações de sociedade civil para firmarem parcerias com a Administraçáo pública
visando a consecução de finalidades de interesse público por meio de Termo de
Colaboração.

No presente caso, verifica-se que a Administração pública

pode
dispensar o procedimento do Chamamento Público com a Pestalozzi, pois trata-se
caso de atividades e vinculadas a serviços de educaÇão, saúde e assistência social,
executadas pela Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Verifica-se, tambem que incide

a

hipótese

de

inviabilidade de

competiçáo em tazáo da natureza singular do objeto de parceria.

Trata-se de entidade conveniada para atendimento especializado a
crianças e jovens na modalidade Educaçáo Especial (Educação lnfantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), sendo consideradas as matriculas
registradas no último Censo Escolar/FNDE

Tal justiÍicativa, ora em comento, baseia-se no Íato da Educaçáo
Especial tratar-se de questáo de importância fundamental para uma nação, na
Constituição Federal encontra-se, de maneira sucinta e genérica, porém, não há como
negar sua importância para a sociedade, sendo uma das ideias fundamentais que o
Estado brasileiro traçou como prioritárias e basilares para o país.
Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da Administraçáo pública
da sociedade civil Íundamental para formulaçáo,
monitoramento, execução e fiscalizaçáo das políticas públicas.

para

a

participação

é

a

ü

Assim, o Termo de Colaboraçáo em tela visa conceder a devida atençáo

do Município para com a Sociedade civil que promove, incentiva e fomenta

a

Educação/ Assistência e promover uma melhor qualidade de vida a essas famÍlias e
à comunidade.
Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o tipo
de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais ê com o local de
atendimento, bem como a necessidade de organização das famílias para acesso ao
serviço;

Considerando a situação social, econômica e física das pessoas com
vários tipos de deficiências já atendidas pela entidade, a decorrente dificuldade de
mobilidade, a naluÍeza do trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma
delas e suas famílias e que a interrupção ou mudança no atendimento pode causar
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo
atendimento;
Considerando o tempo que já executam o serviço,
experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.

a estrutura, a

Salientamos, também, que o objeto consiste na execução dos serviços
educacionais regulamentados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência e de promoçáo a sua educaçáo e inclusão à
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para estes, de forma
articulada ou náo com açôes sociais ou de saúde.
Portanto, neste caso, torna pública a Dispensa de Chamamento Público,
previsto nos artigos 30, Vl, 31, cc art. 32, parágrafos 10 e 4o, da Lei no 13.0í9/20í4
com alteraçÕes dadas pela Lei no 13.20412015, pois não há possibilidade de
competição, porque só existe um objeto e uma organizaçáo da sociedade civil
(Pestalozzi) instalada em nosso Município, que atende expressamentê as
necessidades da Administraçáo, tornando o Chamamento Público inviável. Para
efetivação da celebração do Termo de Colaboraçáo a Associação Pestalozzi de
Aquidauana apresentou a documentação de que exige os art. 34 da referida legislação
da Lei no 13.01912014 outros documentos necessários para legitimar a parceria.

Diante do Exposto, plenamente justificado o motivo pelo qual está-se
dispensando/inexigindo o Chamamento Público e
o Termo de Colaboração
com a Associação Pestalozzi de Aquidauana eve ndo se observado o princípio da
publicidade, abre-se o prazo de O5(cinco ias corridos, pós a publicação desse
extrato para qualquer impugnação, que
ve ser dirigida Secretaria Municipal de
Educaçáo, deste município.
Aquidauana MS, 09 de bril
018
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Plano de Aplicaçáo aprcsenta o sonograma de aplicaÉo Íinanceira

PORTARIAS

sendo: R$ 143.257,12 (cento e quâíenta e três mil, duzentos e cinquêntâ
ê sete reais e doze cantavo6) dêspesâs coín r€loímas das instalaçó€s
fí6icas da unidade; R$ 117.218,20( cênto o d€zsssele rnil. duzentos €

REPUBLICA§E POR INCORRECÃO

Exmo. Sr. ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEIÍO

MUNICIPAL DE AQUIDÂUAI{A/MS, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento nos incisos V e Vll, do art. 70, da Lei O.gáoica Municipal
e artigo 201, inciso V, § 9o, da Constituiçáo Fedêral,

RESOLVE:
Avêrbar na fcha tuncional de ELIZABETH ORTIZ, matÍícula 0009,

V, Classe F, lobda no

Gabinete

do

PrêÍêito/PÍocuradoria Gêraldo Municipio, otempo de contribuiçáo de 485
(quatíocentos e oitênta ê cinco) dias corespondondo a'01 (um) ano, 04
(quatro) mêses', de sgrviços prestados como Advogada, à PrêÍeituía
Municipal de Aquidauana, cohÍorme CêÍtidão de Íempo de ContribuiÉo
NII 1119494412-9, expedida pelo lnstituto de Previdência Social INSS, em coníormidade com o Processo Administrativo no 1095 de
19t02t2018.

-

\+ecrsrne-se.

puBLreuE-sE

E

cuMpRA-sE.

Aquidauana/Ms, 09 de março de 2018.
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Proloito Municipal dê Aquidâuana

O Temo de Colaboração a ser fi.mado coíÍ a Associação Pestalozi de
Aquidauana, por meio do qual será fomalizada a parcena êstabelecida
pela Administração Públicâ para a consecuçáo de linalidadês dê
interesse público e reciproco propostas pela Administraçáo Pública que
envolvam a kansferência de íecursos financeiros.

Os princípios noÍteado.es paÉ o fimamsnto do t€rmo de Colaboração
dêvem ser dgorosamêntG ob€decidos, sendo eles: legalidadê,
legitimidade, impessoalidade, moÍalidade, publicidade, economicidade,
eficiência e eficácia, todos inEr€nles a Administraçáo Pública.

O chamamento Público é o procedimento dgstinado a selêcionar as
organizaçôes de soci€dade civil pâra fimarcm parcerias com a
AdministraÉo Pública visando a consecuÉo de ínalidades de interesse
público por mêio de Teímo de CdaboraÉo.

No prêsonte caso, verifca-se que a AdministraÉo Pública pode
disp€nsar o procedimgnto do Chamamênto Público com a Pestalozzi,
pois trata-se caso de atividades e ünculadas a serviços de oducação,
saúdê e âssistência sociâ|, êxecúadas pela AssociaÉo Pestâlozzi do

LICITAÇOES

Aquidauana.

TERMO DE DISPENSA OE CHAMAMENTO PUBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 055/201 E

Vêrifica-se, também que incide a hipótese de inüabilidade de coínpetiÉo
em razáo da natureza singulaí do objeto de parceíia.

OBJETO: TERMO OE COLÂBORAçÃO ENTRE O FUNOO DE
MANUTENçÃo DE oEsENvoLvrMENTo oA EDUcAÇÁo BÁsrcA E
DE vALoRrzAçÃo oos pRoFtsstoNAs DA EDUcAçÂo - FUN-DEB
poR TNTERMÉoto DA sÊcRETARla MUNrclpAL DE EDUCAçÂo E
Assoc|AçÁo PESTALoZ2I oE AoUIoAUANA PARA oFERÍA DE
RECURSoS oBJETIvANoo As AÇÓEs DE i,ANUTENçÂo E
DESENVoLVIMENTo Do ENSINo NA MoDALIoADE EoUcAçÀo
ESPECIAL PARA ATENOER O PROJETO REAAILIAçAO OE

Trata-se de entidadê convêniada para atendimgnto especiãlizado a
crianças e jovens na modalidade EducaÉo Espgcial (Educação lnfantil,
Ensino Fundarnental e Educação de Jovens e Adultos), s€ndo

PEssoas coM DEFtctÊNctA.2orE.

FUNDAI,IENTAçAO LEGAL: ARÍ.30, INCISO VI E 31, DA LEI

N.C

13.019/2014.

\-

e üntê cêntavos) aqúisiçáo dê matenais escolarBs,
expediente, limpeza e higiene, manutênção do lranspofle escolar,
consumo de água, têleíone, intemet etc.: e R$24.600,00(vante e quatro
mil e seiscentos) aquisição bens móveis permanentes, totalizando R§
285.075,32(duzcntor o oltonta e cinco mil, $têntâ o cinco reair .
trinta s dois cêntavos).
dezoito reais

PORTARTA N.o 29íl20í 8

Advogada, NÍvel

r

defin€m que esses serviços sáo de aÉo continuada, dirêito do cidadão
e obrigação de ofêrta pElo Pod€r Público, a Sêcrotaria Municipal de
Educaçáo, dá publicidado aos rglevantes Íundamentos que justificáEm a
dispensa dê chamamento público, pâra o Serviço dê alendimento às
pessoas com deficiéncia ílsica e mental dê leve a severâ e deíiciências
múltiplas em vários proj€tos.

no

Assinaturê

O

u a n a. m s. g ov. b

ENTIOAI)E: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZT

OE

AQUTOAUANÀ

INSCRITA NO CNPJ SOB O N" 15.465.30í000í-16

JUSÍIFICATIVA
O Município de Aquidauana al6vés da Secretaria Municipalde Educaçáo
pretende firmar Termo do ColaborâÉo côm a Associação Pestalozzi de

Aquidauana através de sua mantenêdora Escola êspêcializada Mundo
Fêliz, Centro dê Múltiplo uso Hêlena Antipoff e Cêntro de Equoterapia
Cavalgando pêla Vida, tem porÍlnalidade a alênÉo e defesa dos direitos
à criança, adolescant6, jov€ns e adultos, êm todas as políticas. com
atendimento permanente, direto e gratuito às pêssoas com deficiência.
Para esta parcêria a Associaçáo Pestalozi de Aquidauana apíesenlou
Plano de Trabâlho dotalhando o Projêto Roâbilitaçáo da Pessoa com
Oeficiência, cujo obisto dá parcêria akavás da Gêíência Municipal d€
Educação com a utilização dê recuísos do Fundo de ManútênÉo de
Desenvolvimento da Educaçáo Básica e dê Vâlorizaçáo dos Profissionais
da EducaÉo FUNOEB, objetivando as açôes de manutençáo ê
desenvolvimento do ensino na modalidade Educaçáo Especial, visando
à êxecução dos serviços, programas, projetos e b€nêfícios sócio
êducacionais de caráter contnuado, permanenle e planejado da Políticâ
de EducaÉo lnclusiva. algndendo assim às necêssidades da Secretaria
Municipal de Êducáçào, considerâdo dê inter€sse públ-rco e relevância
êducacional e social, coníorme detalhado no Plano de Trabalho
aprovado.

-

Em atendimenlo às disposiçôes do Art. 32, §

l"

da Lei Federal

n.o

13.01912014, Lêi Brasilêira de lnclusáo dâ Possoa com Oellciênciâ Lêi

13.146/2015, Politica Nacionaldê EducâÉo Esp€cialna Pêrspectiva de
as referidas
legislaçõês, em conformidade com a Consütuição Federal de 1988,

EducâÉo lnclusiva MEC/2008, considerando que
Ano

V.

Edição No 941 . Quinta-Feira, 12 de Abril de 2018

consideradas as matriculas registradâs no úllimo Censo Escolar/FNOE
Taljustificativa, ora em comenlo. bâseia-se nofatodâ Educação Esp€cial
trataÊse de quesuio de importáncia tundamsntal para uma nação, na
Constitl.,iÉo Federal êncontG-sê, de maneiÍa sucinta e genérica, poaém,
nâo há como negar sua impoílância para a soci6dadg. sendo uma das
idoias tundamentais quô o Estado brasileiro lraçou como prioritárias e
basilaíes para o País.
Sob essa ótica, a ab€rtura dê espaços dent.o da AdminishaÉo Pública
para a participação da sociedade civil é fundsmental para a ÍormulaÉo,
monitoramento, execução e fiscalizâção das políticas públicas.
Assim, o TeÍmo de Colaboraçáo em tela visa conceder a deüda atenÉo
do Municipio para com a Soci€dade civil qug promove, incêntiva e
íomenta a Educaçáo/ Assistência e promovor uma melhor qualidado dê
vida a essas familias e à comunidade.
Considerando a especiÍlcidade do seNiço oÍertado, de acordo c4m otipo
de dêficiência, os vínculos eslabelecidos com os proíissionâis e com o
local de atendimenlo, bem como a necessidade de organização das
íamílias para acesso ao serviço;
Considerândo a shuação social, êconômica e físicâ dâs pessoas com
vários tipos de deÍiciências já atendidas pela 6ntidade, a decorentê
dificuldadê de mobilidade, â natureza do trabalho dê habililaÉo e
íeabililaÉo feito com câda uma delas e suas íamilias e que a interupçÉo
ou mudança no âtgndiÍhento pode causar pojuÍzo aos usuários e
regrêssão em alguns avanços proporcionados pelo alendimentol

Considêrãndo

o

tempo que

já

executam

o

serviço,

a

estrutura, a

êxperiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.
Salientamos. também, qu6 o obieto consiste na execuçáo dos seMços
educacionâis rêgulamentados, ou seja. aquêlês cuio obietivo sêja a
habilitaÉo e reabilitaÉo da possoa com deficiôncia e dê pÍomoção a sua
educâÉo e inc.lusáo à vida corÍ1unitária, no enírentamento dos limites
existentes para estes, de foma aniculada ou não com açóes sociais ou
de saúde.
Portanto, nestê caso, lorna pública a Disponsa dê Chamamênto Público,
previsto nos artigos 30, Vl, 31, cc art. 32, parágrafos 10 e 4o, da Lei n.
13.0'19/2014 com alteraçóss dadas pela L6i no 13.204/20i5, pois não há

4
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possibilidade

organização

Município,

de compêtição. porque só existe um obieto e uma
da sociedade civil (Pestalozzi) instalada em nosso

que atonde

expressamente

as

EXTRATOS

necessidades da

Administração, tomando o Châmâmento Público invíável. Para eíetivaÉo
da cêlebração do TeÍmo de Colaboraçáo a Associação Pêstalozzi de
Aquidauana apresentou a documêntaçáo de que exige os art. 34 da
reÍerida legislaçãoda Lei n' 13.019/20l4outrosdocumentosnecessário§
para legitimar a parceria.

Diante do Exposto, plenamente justiÍicado o motivo pelo qual está-se
dispensando/inoxigindo o Chamamonto Público e firmando o Temo de
Colâboração com a Associaç;o Pêstalozi d€ Aquidauana devêndo ser
observado o pínclpio da publicidade, abre.se o prâzo de os(cinco)diâs
corÍidos, após a publicaÉo dêsse extrato parâ qualqueÍ impugnâçáo,
que deve ser dirigida a Secretaria Municipal de EducaÉo, deste
município.
Aqúidauana MS, 09 dê abrilde 2018.

lrauro Luiz Batista

EXTRATO DE CONTRATO N' 38/201E
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 53/2018
DISPENSA DE L|C|ÍACÃO N' 05/20í8

çEtEg@EU:

CQIIBâIâIIE:
ç9[IB4[Ap]\ Richaídson Baeta Silva - ME
gElEfg:Jrestação de serviços de obras

Odilon FeÍraz Alvês Rlbêlro

yAtg&

TERMO DE ADJUDICAçÂO E HOMOLOGAçÂO
Municipio de Aquidauana, por intermédio de seu representante legal,
!-J
- ôonsiderando o Parecer Jurídico Final favorável, resolve ADJUDICAR E

HOMOLOGAR à êmprêsa Richardson Bâeta Silva - ME, inscítâ no
CNPJ/MF sob n" 08.672.876/0001-96, o objêto da Dispensa de Licitação
no 05/2018 no vâlor de R$ 262.872,43 (duzenlos e sessenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e três reais e qúarenta e três centavo§), a refeÍjda
dispensa está amparada pelo inciso lV do Aí. 24 da Lei Fêderal 8.666/93
e pelo Decreto Municipal no 036/2018 e seu objeto se rêÍere à contrâtaçáo
de emprcsa para prestação de serviços do obra§ relacionados com a
reabilitaÉo dos cenários dos desastres (Drenagem de águas pluviais e
pavimentaçãocom Lajota na Rua DariBarcelos, Rua Jorge Bodstin e Rua
lrmãos Girin), incluindo todos os insumos e despesas necessáías parâ â

êxêcuÉo do objeto em confomidadê com o Projeto, Termo de
Referência ê de aco.do com a Cl no 1*l2ol€YPlanejamento e seus
anexos,
Aquidauana/Ms, 09 de abrilde 2018

MS

execução do objeto em conÍormidade com o Projeto, Termo de
ReÍerência e de acordo com a Cl no ls4/2olSl/Planeiamento ê seus
anaxo§.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 53/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N'05/20í8

-

relacionados com a
reabilitação dos cênários dos desastres (OÍenagem dê águas pluviais e
pavimentaçáocom Lajota na Rua Da.iBarcêlos, Rua Joíge Bodstin e Rua
lrmãos Girin), incluindo lodos os insumos e despesas necessárias para â

Sêcretário Municipal de Educação
Prefeito MuniciPal

0s/04/2018
PREFEITURA MUNIcIPAL DE AQUIDAUANA

R$ 262.872,43 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e
sessenta e trés reais ê quarenta e tés cêntavos).
ENTÁRIA
DOTACÂO
.4.4.90.51.00.00.00.00.0.1. 0000.

E&gg

22.01 15.451.0205

1.016

O Conhato terá vigência de 09/04/2018 até 09i08/20'18.

GESTOR OO CONTRATO: Archibald Josêph Lafayeüe Stocker
l\,lacintyre

FISCAL DO CONTRATO: Caios Alberto Martins Dias

A§§!!!ÂIg8Â§: Odilon Fenaz Alves Ribeiro, Richardson Baeta Silva,
Archibald Josêph LaÍayette Stocker Macintyre, Carlos Alberto Martins
Dias, Ronaldo Angêlo de Almeida.
EXTRATO DE NOTA OE Ei'PENHO N'3í5/20í8
ATA OE REGISTRO DE PREÇO N'005/2018
PREGÃO PRESENCIAL N' 006/2018
PARTES:

Contratantê: PREFEITURA MUNICIPAL DE AaUIDAUANA - MS
Contratada: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
OBJETO: AOUISIÇÁO FUTURA OE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
AÍENDER AS SECRETARIAS MUNICIPÀS LOCALIZADAS NO PAçO
MUNICIPAL, FUNDAÇÓES E AUÍARQUIAS CONFORME PREGAO
PRESENCTAL N" 006/20í8.

Odilon Fênâz Alves Ribeiro
Prêfeito Municipal
TERMO DE CANCELAI'ENTO DE PROCESSO E EDITAL
RêÍêrência: Pregão Presencial
Procêsso Administrativo

!

no

no

2712018

50/2018

ogJEro, coNTRATAÇÃo DE

EMPRESA PARA LocAÇÃo DE

VALOR: R$ 723,65 (Setecentos o vlnlê

e

t,ês .êais

e

ses§enta ê cinco

cêntavos)

DoTAçÃo:

19.02.10.301.0208.2.083.3.3.30.99.00.00.00.0.1.0014
(0014)
OATA DO EMPENHO: 10/0,U2018
ASSINANTES
Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro - Prefeito Municipal
Eduardo Moraes dos Santos - Gerênte de Saúde e Saneamento
Aquidauana - MS,

'12 de abril

de 2.0'18.

SoFTWARES TRIBUTÁRIoS, sEM RESTRIÇÃo DE QUANTIDADE oE

ESTAÇÓES DE ATENDIMENTo E SEM RESTRIÇÃo DE ACESSo;
SERVIços DE SUPoRTE TÉcN|co Dos SoFTWARES E SERVIÇoS
DE CAPACIIAÇÃO DE PESSOAL.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N'308/2018
aTA DE REGTSTRO OE PREçO N'054/20í7
PREGÃo PRESENGIAL N. 081/20í7

A Secretária Municipal de Administraçáo em conjunto com a Secrêtaria
Municipâl de Finanças e com a anuência do ExcelêntÍssimo PreÍeito
Municipal, em respeilo aos princípios gerais de direito público, às

PARTES:

píesêíiçóes da Lei

8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome
o
cancêlamento do Procêsso e consêquent€monte do Edilal acima em
reÍerênciâ, por questóes de melhor avaliação das especiÍicaçóes técnicás
do objeto a sêr licitado. Dêsdejá Íica autorizada a Comissão Pêmân€nt6
de Licitação a enceírar o Píocesso. Desta Íorma, em outro momento a
Administraçáo Pública providencia.a nova licitaçáo do objêto €m questão.
Não há prejuÍzo para o eÉrio público. Não há prejuízo a interesses
pêssoâis de terceiros. Náo há e nem haverá preiuízo para o interesse
público.
no

do Município Aquidauana-Ms e em defesa do interesse público,

Aquidauana, 11 de abril dê 2018.
Euclidês Noguêira Junior
Secretário Municipal de Administração
Gustavo Estadulho Lucarelli
Secretário Municipal de Finançâs
Odilon Fenaz Alves Ribeiro
PreÍeito Municipal

Ano

V.

Edição No 94í . Quinta-Feira, 12 de Abril de 2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AOUIDAUANA - MS
CONTTATAdA: ARENIR FÁTII'A ALVES RIBEIRO

OBJETO: SERVIçO OE INSTALAçÂO

E

RECUPERAçÃO DE

CAOEIRAS, PORTAS SANFONADAS, ESTOFADOS, ETC PARA
ATENOER NUCLEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAS DE SAÚDE
DO MUNICIPIO DE AQUIDAUANÀ
VALOR:_R$ 550,00 (quinhêntos ê cinquonta ieais)

DOTAçAO|,1 9.02.1 0.í 22.0208.2.086.3.3.90.39.99.00.00.00.0.í.0014
(0014)
OATA DO EMPENHO: 09/04/2018
ASSINANTES
ContEtante: Odilon Fena2 Alves Ribeiro - PreÍeito l\runicipal
Eduârdo Moraes dos Sântos - Gerêntê dê Saúdê ê Saneamento
Aqujdauana - MS, 12 de abril de 2.018.
EXTRATO OE NOTA DE EMPENHO N'31/U201E

ATA DE REGISTRO DE PREçO N' OO5i2O18
PREGAO PRESENCIAL N' 006/201E
PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE AQUIDAUANA - MS
CONtTAtAdA: MERCÁOO SÁO RAFAEL EIRÉLt EPP

\
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