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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Nova Andradina - MS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o

disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e em conformidade com o parágrafo quarto do art. 9º. da
Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a todos os cidadãos, que realizará Audiência
Pública, nas dependências da Câmara Municipal, no dia 29 de Maio de 2019 às 08:00 horas, para a
Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre do exercício de 2019 e Lei Complementar
141/2012 Gestor do SUS, bem como a realização da audiência pública referente a LDO 2020 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias).

Cópia do presente Edital será afixada no Paço Municipal e nas dependências da Câmara Municipal,
para conhecimento de todos que, interessados, participem desta Audiência Pública.

Nova Andradina - MS, 06 de Maio de 2019.
José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2019
DAS PARTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa AGÊNCIA W3
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME., resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de hospedagem e manutenção
de sites, com a finalidade de manter em perfeito funcionamento o Web Site Institucional da Prefeitura Municipal
de Nova Andradina – MS. Em conformidade com o Termo de Referência em anexo, conforme C.I. nº
027/2019/SEMFIN e solicitação nº 198/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão de Nova
Andradina, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº
089/2019, e integram este contrato constante do Processo nº 70263/2019 – FLY N° 0333.0000664/2019, em
especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.
Especificação do item:

Item Descrição Un Qde Valor unit Valor total
1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITES SERV 12,00 990,0000 11.880,00

TOTAL 11.880,00

DO VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta
reais).
DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte
dotação orçamentária: proj.ativ.: 2.025 – Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão;
Elemento de despesas: 3.3.90.39.99.00.00.00.02.01.0080 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica, consignados
no orçamento para 2019.
DA VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será contado da assinatura do contrato
por um período de 12 (doze) meses, podendo, ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo
Contrato, conforme fundamento no artigo 57, da lei 8.666/93.

Nova Andradina - MS, 29 de abril de 2019.

EMERSON NANTES DE MATOS AGÊNCIA W3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA – ME
Secretário Municipal de Finanças Severino Clementino Santos
E Gestão Contratada
Ordenador de despesas
Contratante

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
CONTRATO Nº 117/2019

CONTRATANTES: de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA , e outro lado à empresa EDILSON ROCHA
DOS SANTOS 66292557120 – ME, tem entre si ajustado as condições a seguir:
DO OBJETO:Contratação de empresa para execução de um conjunto de serviço relativo à manutenção, conservação
e limpeza de: terrenos multados pela fiscalização de postura, vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas, os
canteiros centrais das avenidas e passeios, rotatórias, praças, cemitério, pátio do estádio municipal, campos de
futebol em bairros, escolas, pátio dos prédios e demais logradouros públicos, para atender Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, conforme CI nº 046/2019/SEMUSP e solicitação nº 341/2019, conforme especificado no anexo I –
termo de referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 065/2019 – Sistema de Registro de Preços, e integram
este contrato a Ata de Registro de Preços nº 43/2019, constantes dos Processo n° 71543/2019 – FLY N°
0333.0001858/2019, e, em especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.
O presente contrato é proveniente da ata de registro de preços nº 043/2019
Especificação dos itens:

DA VIGÊNCIA: O prazo de validade deste instrumento será contado a partir da data da assinatura do respectivo
contrato por um período de 12 (doze) meses.
DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente desta licitação correra à conta da dotação orçamentária constante no
orçamento do exercício de 2019.

� proj.ativ.: 2.115 – Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos, Elemento de
despesas: 3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0070 – Limpeza e Conservação – consignados no orçamento para
2019.;

DO VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Nova Andradina - MS, 02 de maio de 2019.

ROBERTO GINELL EDILSON ROCHA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Serviços 66292557120 – ME
Públicos Edilson Rocha dos Santos
Contratante Contratada

Descrição do material
Un.

Med.

Qte.

Cotada

Peço

Unitário
Peço Total

Serviços: corte de grama, capina, roçadas, extração de pragas pelas raízes,
varrição, lavagem, todos os tipos de resíduos objeto da execução dos serviços,
como também os demais existentes no local: terra, plásticos de todas as
natureza, papel, garrafas, animais mortos de pequeno porte e em lixeiras ou
similares, efetuar a coleta, carga e descarga, e sua destinação em local
designado pela contratante. Quando necessitar a lavagem a contratante
fornecerá o caminhão pipa, sem ônus a contratada. A equipe deve também
dispor de cones/cavaletes e demais sinalizações específicas para atender ao
tipo serviço, como anteparo para proteger pessoas (transeuntes) e veículos que
circulam pela rodovia/rua e demais locais, das partículas arremessadas pela
ação dos equipamentos. Quando constatadas deficiências, mau estado ou
inadequação das ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer a
CONTRADADA o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições
necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços. OBS.
Extração de pragas pelas raízes deverão ser executadas antes da roçada da
grama. Por razões ambientais, não será permitida a Capina Química.

m2 700000 0,13 91.000,00

Prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, incluindo o
fornecimento de mão de obra, pulverização preventiva e corretiva contra pragas,
escarifação e aeração do solo, adubação, irrigação, poda, limpeza de ervas
daninhas, retirada de lixo orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas
de forração, limpeza superficial do Sistema de Irrigação (quando existir).
Prestação de serviços que será desenvolvida de forma regular, planejada e
programada, para realizar quaisquer dos serviços descritos abaixo: a) Poda de
pequena monta: execução de serviços rotineiros de poda de arbustos (poda de
formação e limpeza em arbustos e cercas vivas) e de árvores de pequeno porte
(ou aquelas cuja altura na fase adulta atinja uma distância inferior a 01 (um)
metro da rede elétrica); b) Delimitação e remodelagem dos canteiros, com
aplicação de delimitador de canteiros ecológico; c) Definição de canteiros
sinuosos, com aplicação de delimitador de canteiros ecológico; d) Revolvimento
do solo; e) Limpeza da área do jardim e retirada do lixo; f) Remoção dos dejetos
oriundos das podas de limpeza; g) Aplicação de defensivos visando combater
pragas e moléstias; h) Adubação química e orgânica, para a adequação dos
níveis de fertilidade do solo às exigências das plantas; i) Colocação de terra
sempre que necessário; j) Limpeza, retirada de galhos secos das árvores e
remoção de ervas daninhas; k) Desinçamento da área de gramado
manualmente; l) Remoção de ervas daninhas em todas as áreas com
calçamento ou brita; m) Recomposição de jardins, conforme necessidade; n)
Transportar para descarte os entulhos, resíduos e outros provenientes do
desenvolvimento dos serviços propostos; o) Plantação de mudas novas
(folhagens, flores e árvores) quando houver manutenção do paisagismo,
conforme orientação da CONTRATANTE; p) Retirada e reposição (transferência)
de mudas, quando houver necessidade de adequação do paisagismo. As
plantas serão substituídas, sempre que necessário, com a anuência do
CONTRATANTE. Essa substituição deverá ser providenciada com agilidade, de
forma a manter as características do jardim; q) Reposição de grama nas áreas
faltantes, em locais determinados pela CONTRATANDE, referentes a
jardinagem e paisagismo; r) Limpeza e poda disciplinar nos arbustos e árvores
dos diversos canteiros e áreas dos jardins do CONTRATANTE; s) Rega de
jardins em dias de calor intenso, realizar a rega duas vezes ao dia.

DIARIA 200 65,00 13.000,00

TOTAL: 104.000,00

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO 3º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2018– Originada
do Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 123/2018, Objeto: Contratação de Empresa Especializada
em Serviços de Manutenção em Geladeiras, Freezer, Máquinas de Lavar Bebedouros e Ares
Condicionados das Unidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Tendo como
FORNECEDOR (ES): EMPRESAS: FABIO JUNIOR DOS SANTOS - ME, CNPJ: 08.582.667/0001-51;
REFRIGERAÇÃO TRIANGULO LTDA – CNPJ: 11.621.510/0001-00; – VIGÊNCIA: 03/07/2018 À
03/07/2019. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA – MS, através do Setor de Licitação, para fins de
atendimento ao §2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores
e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Nova Andradina/MS, 07 de Maio de 2019.
FABIO ZANATA

Secretário Municipal de Educação Cultura e Esporte

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 68885
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Weida Barbosa Alecrim
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: Este processo seletivo simplificado tem por objeto o recrutamento e a seleção de candidatos
para exercer as funções Agente de Serviços de Saúde e Profissionais de Serviços de Saúde para a
contratação e cadastro de reserva de acordo com o termo de cooperação que celebram a União Federal,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atuar na área de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal.
VIGÊNCIA: 22/04/2019 a 21/04/2020
DATA DE CONVOCAÇÃO: 22/04/2019
ASSINARAM: Weida Barbosa Alecrim e Hernandes Ortiz

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 68885
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Elinéia Bastos
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: Este processo seletivo simplificado tem por objeto o recrutamento e a seleção de candidatos
para exercer as funções Agente de Serviços de Saúde e Profissionais de Serviços de Saúde para a
contratação e cadastro de reserva de acordo com o termo de cooperação que celebram a União Federal,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atuar na área de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal.
VIGÊNCIA: 27/03/2019 a 21/0426/03/2020
DATA DE CONVOCAÇÃO: 27/03/2019
ASSINARAM: Elinéia Bastos e Hernandes Ortiz
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 72666
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Adjany Araújo Nunes
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: O presente edital, tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de
professores para compor o Cadastro Reserva de Professores Temporários, na função de docência na Rede
Municipal de Ensino de Nova Andradina, para o ano letivo de 2019, em substituição a professores
legalmente afastados e as vagas puras que legalmente ainda não foram preenchidas.
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 17/12/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 01/04/2019
ASSINARAM: Adjany Araújo Nunes e Fábio Zanata

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 72224
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Tiago Alex de Lima
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: O presente edital, tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de
professores para compor o Cadastro Reserva de Professores Temporários, na função de docência na Rede
Municipal de Ensino de Nova Andradina, para o ano letivo de 2019, em substituição a professores
legalmente afastados e as vagas puras que legalmente ainda não foram preenchidas.
VIGÊNCIA: 18/03/2019 a 17/12/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 18/03/2019
ASSINARAM: Tiago Alex de Lima e Fábio Zanata

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 73236
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Jaqueline Costa da Silva
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: O presente edital, tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de
professores para compor o Cadastro Reserva de Professores Temporários, na função de docência na Rede
Municipal de Ensino de Nova Andradina, para o ano letivo de 2019, em substituição a professores
legalmente afastados e as vagas puras que legalmente ainda não foram preenchidas.
VIGÊNCIA: 16/04/2019 a 18/12/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 16/04/2019
ASSINARAM: Jaqueline Costa da Silva e Fábio Zanata

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 72898
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Elizete Cristina Pedro
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: O presente edital, tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de
professores para compor o Cadastro Reserva de Professores Temporários, na função de docência na Rede
Municipal de Ensino de Nova Andradina, para o ano letivo de 2019, em substituição a professores
legalmente afastados e as vagas puras que legalmente ainda não foram preenchidas.
VIGÊNCIA: 08/04/2019 a 28/06/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 08/04/2019
ASSINARAM: Elizete Cristina Pedro e Fábio Zanata

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 73036
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Talita Emanuelle dos Santos Centurion
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: O presente edital, tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de
professores para compor o Cadastro Reserva de Professores Temporários, na função de docência na Rede
Municipal de Ensino de Nova Andradina, para o ano letivo de 2019, em substituição a professores
legalmente afastados e as vagas puras que legalmente ainda não foram preenchidas.
VIGÊNCIA: 11/04/2019 a 16/08/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 08/04/2019
ASSINARAM: Talita Emanuelle dos Santos Centurion e Fábio Zanata

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 71266
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Evilaine de Oliveira
PROCESSO SELETIVO N°: 002/2019
OBJETO: Venho através deste, justificar a solicitação de abertura de processo licitatório para contratação
de empresa especializada na prestação de serviços, para execução dos trabalhos de apoio às ações de
combate ao mosquito da dengue, zica vírus e chikungunya na sede do município e no distrito de Nova Casa
Verde, atendendo a necessidade de excepcional interesse público.
Tendo em vista a chegada do verão, o aumento de chuvas, o alto índice de infestação do mosquito, casos
de dengue de anos anteriores, estamos realizando essa contratação para que os recolhimentos diários dos
resíduos sólidos da área urbana sejam retirados e resultando na diminuição da incidência de doenças bem
como em uma cidade mais limpa.
VIGÊNCIA: 25/04/2019 a 25/10/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 25/04/2019
ASSINARAM: Evilaine de Oliveira e Arion Aislan de Sousa

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 71266
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Geovana Ferreira Messa
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: Este processo seletivo simplificado tem por objeto o recrutamento e a seleção de candidatos
para exercer as funções Agente de Serviços de Saúde e Profissionais de Serviços de Saúde para a
contratação e cadastro de reserva de acordo com o termo de cooperação que celebram a União Federal,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atuar na área de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal.
VIGÊNCIA: 25/04/2019 a 25/10/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 25/04/2019
ASSINARAM: Geovana Ferreira Messa e Arion Aislan de Sousa

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 71266
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CONTRATADO: Rosmarina Alves da Silva
PROCESSO SELETIVO N°: 001/2018
OBJETO: Este processo seletivo simplificado tem por objeto o recrutamento e a seleção de candidatos
para exercer as funções Agente de Serviços de Saúde e Profissionais de Serviços de Saúde para a
contratação e cadastro de reserva de acordo com o termo de cooperação que celebram a União Federal,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atuar na área de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal.
VIGÊNCIA: 25/04/2019 a 25/10/2019
DATA DE CONVOCAÇÃO: 25/03/2019
ASSINARAM: Rosmarina Alves da Silva e Arion Aislan de Sousa
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PORTARIA Nº 6, 29 de Abril de 2019.
PROCURADOR–GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a manifestação registrada na ouvidoria sob o n. 00985.2019.000024-04

consistente na denúncia de que a servidora KÁTIA DE MATOS INÁCIO se utilizou, em tese, do espaço público
(paço municipal) e bens públicos (internet e computador) para realizar vendas de produtos da marca “Mary Kay”,
além de ser durante o horário de expediente;

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça entende que a privacidade é limitada,
podendo o Estado, na posição de empregador, monitorar e checar mensagens do e-mail corporativo, uma vez
que é um instrumento de trabalho, no qual deve conter apenas informações pertinentes à empresa ou órgão
Público, seguindo o entendimento do TST (STJ RMS 48.665/SP);

CONSIDERANDO que, não obstante, a intimidade e a privacidade das pessoas, protegidas
no que diz respeito aos dados já transmitidos, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, assim
como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora formalmente ilimitados - isto é, desprovidos de
reserva -, podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos constitucionais
(STJ RMS 48.665/SP);

CONSIDERANDO que tanto o computador quanto o e-mail corporativo não são de
propriedade do servidor, pois são instrumentos de uso exclusivo para atividades laborais. Logo, não podem ser
usados para fins pessoais, mormente quando se tratam de atividades alheia às atribuições funcionais (STJ RMS
48.665/SP);

CONSIDERANDO que, após análise de monitoramento do instrumento público e do local de
trabalho da servidora pública supracitada, obteve-se indícios probatórios de que a servidora, em tese, utiliza do
espaço público (paço municipal) e bens públicos (internet e computador) para realizar vendas de produtos
particulares, inclusive, a priori, durante o horário de expediente;

CONSIDERANDO que é dever do servidor público observar as normas legais e
regulamentares (artigo 198, V, da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que é dever do servidor público zelar pela economia e conservação do
material que lhe for confiado e a conservação do patrimônio (artigo 198, VIII, da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que é dever do servidor público manter conduta compatível com a
moralidade administrativa (artigo 198, X, da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que é vedado ao servidor público dedicar-se, nos locais e horas de
trabalho, a atividades estranhas ao serviço (artigo 199, XVII, da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que é vedado ao servidor público empregar material ou qualquer outro bem
do Município, em serviço particular (artigo 199, XXI, da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que o servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições (artigo 200 da LC 42/2002);

CONSIDERANDO que a conduta supracitada da servidora, configura, em tese, infringência
aos artigos 198 V, VIII e X, 199, XVII e XXI, ambos da LC 42/2002;

CONSIDERANDO, finalmente, que esta Administração Pública Municipal sempre que tem
conhecimento de alguma irregularidade, toma as providências cabíveis;

RRREEESSSOOOLLLVVVEEE:::
Art. 1º Designar a Comissão de Correição Administrativa, instituída pelo Decreto 1.476, de

16 de maio de 2014, e composta pelos membros nomeados pela Portaria 97, de 8 de fevereiro de 2019, para
instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor de KÁTIA DE MATOS INÁCIO, a fim de
apurar o fato narrado na manifestação registrada na ouvidoria municipal sob o n. 00985.2019.000024-04, constantes
nos autos administrativos 72.2334/2019.

Art. 2º A comissão processante deverá apresentar um relatório circunstanciado para que a
decisão a ser tomada seja justa e dentro da legalidade.

Art. 3º O Processo Administrativo Disciplinar deverá ser concluído no prazo e condições
contidos no art. 235, da Lei Municipal nº 042, de 26 de junho de 2002, bem como deve ser observado o artigo 244 da
Lei Complementar Municipal 42, de 26 de junho de 2002.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Nova Andradina- MS, 29 de abril de 2019.

JAILSON DA S. PFEIFER
PROCURADOR–GERAL DO MUNICÍPIO

VALTER VALENTIN PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
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