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10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de prego; 

10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus-
tificativa aceitável; 

10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos In ou IV do caput do  art  87 da Lei no 8.666, de 1993, ou no  art.  70  da Lei 
no 10.520, de 2002. 

10.2. 0 cancelamento de registro de pregos nas hipóteses previstas no item 9.1,  sera  formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10. DA VIGÊNCIA: 

A vigência desta Ata de Registro de Pregos é de doze meses, contado da publicação do extrato. 

11. DAS PENALIDADES: 

A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, inexecução total ou parcial do contrato a 
ser firmado, as sanções previstas na Lei no 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados 

Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico no 002/2020. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I
12.1. 0 registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a obrigação de solicitar o forne-
cimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de Pregão Eletrônico 
no 002/2020. 

12.2. A empresa signatária desta ata, cujo prego é registrado, declara estar ciente de suas obrigações nos termos do 
Edital de Pregão Eletrônico no 002/2020 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente ata e a reger as re-
lações entre as partes, para todos os fins. 

12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser uti-
lizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do  art.  22 do Decreto no 7.892/2013. 

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por drgão ou entida-
de, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de pregos 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

12.5. 0 quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

12.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição: 

12.6.1. Edital de Pregão Eletrônico no 002/2020; 

12.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico no 002/2020; 

12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 

• 13. DO FORO: 

0 foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos de interesse entre e da empresa adjudi-
catária, relativos à presente ata e aos contratos dela advindos. 

14. DA PUBLICIDADE: 

0 extrato da presente Ata de Registro de Pregos  sera  publicado no órgão da Imprensa Oficial conforme o disposto no 
parágrafo único do  art.  61 da Lei no 8.666/1993. 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à presente ata em três vias de igual teor e forma para todos 
os fins de direito. 

Órgão Gerenciador/Detentor: 

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI 

Prefeito 

Pela empresa adjudicatária:  

MEDICAL  CIRÚRGICA - EPP 

CNPJ no 60.683.786/0001-10  

Matéria enviada por  Isabela  Puerta Pereira Maihack 

Setor de Licitação 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 15/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 2836/2020 

O Município de Sidrolândia — MS, através da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que a lici- 
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tação referente ao PREGA-0 ELETRÔNICO No 15/2020, que tem por objeto a "Registro de Pregos para futuros e eventuais 
aquisições de  kits  de teste rápido para dengue, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período 
de 12 (doze) meses" agendado para dia 22 de maio de 2020, está suspenso por determinação do Tribunal de Con-
tas.  A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente 
reabrindo o prazo para recebimento nos termos do  art.  21, § 40  da Lei Federal no 8666/93. 

Informações complementares acerca dos motivos que se fizeram a suspensão poderão ser obtidas nos termos do item 
2 do edital. 

Sidrolândia, 20 de maio de 2020. 

Ademilson Teixeira de Matos 

Pregoeiro 
Matéria enviada por  Isabela  Puerta Pereira Maihack 

Setor de Licitação 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

SComunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
n°07/2020, ficam convocados os representantes das empresas: C M HOSPITALAR S.A. e A.G.KIENEN E CIA LTDA, 
vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar 
da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação. 

Sidrolândia MS, 20 de maio de 2020. 

MARCELO DE ARAÚJO ASCO LI 

Prefeito de Sidrolândia/MS 
Matéria enviada por  Isabela  Puerta Pereira Maihack 

Divisão de Contabilidade Geral 

DECRETO MUNICIPAL N° 130, de 20 de Maio de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 

Institui a Comissão de Orçamento para a LOA 2021 e dá Outras Providencias. 

0 Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS,  Dr.  Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo  art.  70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e 

Considerando que o orçamento municipal reflete e consubstancia os objetivos e ações de um programa de governo; 

Considerando que para sua elaboração faz-se necessário à participação de todas as secretarias,  areas  e setores do 
Executivo Municipal, e 

SConsiderando que o orçamento municipal é um instrumento de planejamento e que deve assentar-se em diretrizes e 
metodologia racional.  

Art  1° Fica instituída a Comissão de Orçamento para elaboração da Proposta Orçamentaria do exercício financeiro de 
2021 os seguintes servidores: 

I - Vanilda Borges B. Vigan6 - Coordenadora 

II - Renato da Silva Santos - Membro  

III  - Aquis  Junior  Soares - Membro  

Art  2° Compete a Comissão de Orçamento de trata o artigo anterior: 

I - Realizar a Audiência Pública com participação popular nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) 
em conjunto com Lei Complementar 131/2009 I; 

II - Elaborar e publicar o edital de convocação da população através de meios eletrônicos  (site),  rádio e jornal, con-
tendo todas as informações necessárias para conhecimento dos interessados, por exemplo; data da realização da 
audiência, local e horário;  

III  - Comunicar através de oficio todas as autoridades, como por exemplo: Secretários Municipais, Presidentes das 
Fundações, Presidente da  Camara  Municipal e demais Vereadores, Presidente dos Sindicatos e demais autoridades não 
elencadas nesse item. Os ofícios endereçados as autoridades deverão ser assinados pelo Coordenador da Comissão. 

IV - Coordenar as ações e atividade para montagem da proposta orçamentária municipal, para o exercício financeiro 
de 2021; 

V - Instruir e auxiliar todas as secretárias e seus respectivos gestores na elaboração da sua proposta orçamentária; 

VI - Analisar e selecionar, juntamente com os Secretários e Assessores, as propostas orçamentárias de cada unidade, 
para composição da proposta orçamentária global; 

VII - Elaborar a proposta global de orçamento, após a análise físico-financeira das propostas apresentadas pelos Se-
cretários; 
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