atendimento de dispositivos da referida LC nº 101/2000 (LRF).
Art.2º - O Órgão responsável pelo Controle
Orçamentário e Planejamento, deverá exercer controle sobre os gastos mensais
oriundos das Unidades Orçamentárias, devendo, para tanto, receber e registrar as
solicitações de compras e de execução de serviços de qualquer natureza dessas
Art. 5ºos
- Os
eventuais
desequilíbrios
entre a receita
Unidades, a fim de que sejam respeitados
limites
fixados
no artigo anterior.

arrecadada e a despesa liquidada, deverão resultar na aplicação das providências
preconizadas no art. 9º da LRF,Art.3º
mediante
peloasÓrgão
de
- Nãoproposição
será objetoformulada
de limitação,
despesas
Controle
Orçamentário
e Planejamento.
que
constituam
obrigações
constitucionais e legais do município, inclusive aquelas

destinadas ao pagamento do serviço
da - dívida
fundada,
os serão
empenhos
globaispelo
de
Art.6º
Os casos
omissos
resolvidos
Prefeito Municipal.
contratos
de obras e serviços de qualquer espécie e os empenhos estimativos que
deverão obedecer aos respectivos cronogramas
de desembolso.
Art.7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
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publicação.

Art.4º - O Órgão de Controle Orçamentário e
Planejamento fica responsável pelo acompanhamento dos ingressos da receita, a fim de
que haja compatibilidade entre a receita
arrecadada
e a despesa
liquidada,
com vistas à
Anaurilândia
– MS,
31 de janeiro
de 2018.
elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que trata o art.52 da
LRF.

ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL

Art. 5º - Os eventuais desequilíbrios entre a receita
arrecadada e a despesa liquidada, deverão resultar na aplicação das providências
preconizadas no art. 9º da LRF, mediante proposição formulada pelo Órgão de
EDSON STEFANO TAKAZONO
Controle Orçamentário e Planejamento.
Prefeito Municipal
Art.6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo
Prefeito Municipal.
Art.7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Anaurilândia – MS, 31 de janeiro de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº . 1.309/2018
“Dispõe
sobre
nomeação
da
Comissão
Permanente
de
Licitações
da
Prefeitura
Municipal
de Anaurilândia-MS
e da outras
providências”.

DECRETO Nº . 1.308/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – Estado de Mato Grosso do Sul,
Excelentíssimo Senhor EDSON STEFANO TAKAZONO, no uso de suas atribuições
legais, e no que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

“Dispõe sobre a Programação Financeira da
Administração Municipal para o exercício de 2018,
e dá outras providências.”

EDSON STEFANO TAKAZONO Prefeito Municipal de
Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, em uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que se contém no art. 8º c/c art. 13° da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal,
DECRETA
Art.1º - Fica estabelecida, sob forma de previsão, a
Programação Financeira, o Cronograma de Desembolso e Metas Bimestrais de
Arrecadação para o exercício de 2018 do Poder Executivo da Administração Municipal
com objetivo de atender aos ditames legais do artigo 8º c/c artigo 13º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, previstos na forma dos anexos I a IV que passa a fazer parte
integrante deste Decreto, e que no período de execução poderá ser modificado para
atendimento de dispositivos da referida LC nº 101/2000 (LRF).
Art.2º - O Órgão responsável pelo Controle
Orçamentário e Planejamento, deverá exercer controle sobre os gastos mensais
oriundos das Unidades Orçamentárias, devendo, para tanto, receber e registrar as
solicitações de compras e de execução de serviços de qualquer natureza dessas
Unidades, a fim de que sejam respeitados os limites fixados no artigo anterior.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam nomeados os Servidores José Fonseca Neto, Ivania José Bezerra e
Andreia Aparecida Gaedargí, para constituírem a Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Anaurilândia, sendo a presidência do Primeiro nomeado, e os demais
como membros.
Artigo 2º - Fica igualmente nomeada a Senhora Laiz Rodrigues Venâncio, para
suplente dos membros da Comissão Permanente de Licitação, mencionados no artigo
anterior.
Artigo 3º - A comissão constituída na forma deste Decreto, incube processar as
licitações da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, com exceção dos pregões e
licitações eventualmente submetidas, a Juízo do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal e Comissão Especial.
Artigo 4 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS, 05 de fevereiro de
2018.
Registre-se. Dê-se ampla publicidade. Cumpra-se.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

Art.3º - Não será objeto de limitação, as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida fundada, os empenhos globais de
contratos de obras e serviços de qualquer espécie e os empenhos estimativos que
deverão obedecer aos respectivos cronogramas de desembolso.
Art.4º - O Órgão de Controle Orçamentário e
Planejamento fica responsável pelo acompanhamento dos ingressos da receita, a fim de
que haja compatibilidade entre a receita arrecadada e a despesa liquidada, com vistas à
elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que trata o art.52 da
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PARÁGRAFO ÚNICO. Em decorrência da rescisão integral e
unilateral prevista nesta cláusula, fica rescindido o valor de R$ 98.467,90
(noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018
DECRETO Nº . 1.311/2018
“Dispõe sobre nomeação do Pregoeiro Oficial
do Município de Anaurilândia-MS e da outras
providências”.

DECRETO Nº . 1.311/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Estado de do
Mato
Grosso do
Sul,
“Dispõe sobre– nomeação
Pregoeiro
Oficial
Excelentíssimo Senhor EDSON STEFANO
TAKAZONO,
no uso de suas
do Município
de Anaurilândia-MS
e atribuições
da outras
legais, e no que lhe confere a Lei providências”.
Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na
Lei Municipal nº 466 de 01 de Março de 2006.

D E C R E T A:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – Estado de Mato Grosso do Sul,
Artigo
1º - Fica
nomeada
como
Pregoeira
Oficial do Município
Anaurilândia,
Excelentíssimo
Senhor
EDSON
STEFANO
TAKAZONO,
no uso de de
suas
atribuições
Estado
Grosso
do aSul
SenhoraMunicipal,
Luciana Kaiber
Alves
da Silva,
legais, ede
noMato
que lhe
confere
LeiaOrgânica
e tendoMoraes
em vista
o disposto
na
pertencente
Permanente
da2006.
Prefeitura Municipal, no cargo de Assistente
Lei Municipalao
nº Quadro
466 de 01
de Março de
Administrativo.

D E C R E T A:

Artigo 2º - Compõem a Equipe de apoio os membros da Comissão de Licitação
nomeados
Decreto
nº 1.309/2018
de 05 de Oficial
Fevereiro
2.018. de Anaurilândia,
Artigo 1º pelo
- Fica
nomeada
como Pregoeira
do de
Município

Estado
de- Este
MatoDecreto
Grosso entrará
do Sulem
a Senhora
Luciana
Kaiber
Moraesrevogando-se
Alves da Silva,
Artigo 3º
vigor na data
de sua
publicação,
as
pertencente
ao contrário,
Quadro Permanente
Prefeitura
Municipal, no
de Assistente
disposições em
em especialda
o Decreto
nº 1.302/2018
de cargo
10/01/2018.
Administrativo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS, 05 de fevereiro de
Artigo
2018. 2º - Compõem a Equipe de apoio os membros da Comissão de Licitação
nomeados pelo Decreto nº 1.309/2018 de 05 de Fevereiro de 2.018.
Registre-se. Dê-se ampla publicidade. Cumpra-se.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.302/2018 de 10/01/2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS, 05 de fevereiro de
2018.
Registre-se. Dê-se ampla publicidade.
Cumpra-se.
EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

CLÁUSULA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO DE MULTA:
Aplica-se multa na empresa PROSIL ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA
EIRELLI - EPP, no percentual de 2% (dois por cento) do valor correspondente à
Ano:
002não executados pela CONTRATADA,
Edição:
nº256
parte dos
serviços
correspondente
ao
valor de R$ 1.969,35 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e
cinco centavos), quePARÁGRAFO
deverá ser ÚNICO.
recolhido
cofres do
município
dentro
Emaos
decorrência
da rescisão
integral
e de
prazo
de 03 (três)
diasnesta
úteis,cláusula,
contadosfica
da rescindido
data de sua
unilateral
prevista
o notificação.
valor de R$ 98.467,90
(noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
JURÍDICA: A presente
rescisão SEGUNDA
tem como fundamento
o incisoDE
I, do
artigo 79,
CLÁUSULA
– DA APLICAÇÃO
MULTA:
pelos
motivosmulta
constantes
nos incisos
II, III, e V, do artigo
78, todos da Lei
Aplica-se
na empresa
PROSIL I,ADMINISTRAÇÃO
E CONSTRUTORA
Federal
nº. - 8.666/93,
e Cláusula
do Contrato
Administrativoà nº.
EIRELLI
EPP, no percentual
de 2%Segunda
(dois por cento)
do valor correspondente
115/2014;
e asserviços
razões não
constantes
no bojo
processo administrativo.
parte dos
executados
pelado
CONTRATADA,
correspondente ao
valor de R$ 1.969,35 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e
QUARTA
– DA
A publicação
cinco centavos),CLÁUSULA
que deverá ser
recolhido
aos PUBLICAÇÃO:
cofres do município
dentro de do
presente
termo
dediasrescisão
unilateral
imprensa
oficial é condição
prazo de
03 (três)
úteis, contados
da datanade sua
notificação.
indispensável para a sua eficácia.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
Anaurilândia/MS,
02como
de fevereiro
de 2018.
JURÍDICA: A presente
rescisão tem
fundamento
o inciso I, do artigo 79,
pelos motivos constantes nos incisos I, II, III, e V, do artigo 78, todos da Lei
Federal nº. 8.666/93, e Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº.
115/2014; e as razões constantes no bojo do processo administrativo.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: A publicação do
presente termo de EDSON
rescisão STEFANO
unilateral TAKAZONO
na imprensa oficial é condição
indispensável para a sua eficácia.
Prefeito Municipal
Anaurilândia/MS, 02 de fevereiro de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rescisão
unilateral
do
Contrato
Administrativo nº. 096/2014, celebrado
entre o Município de Anaurilândia/MS
e
a
empresa
PROSIL
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA
EIRELLI - EPP.
O MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº. 03.575.727/0001-95,
com sede à Rua Floriano Peixoto, nº. 1.000, centro, na cidade de
Anaurilândia/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o senhor
EDSON STEFANO TAKAZONO, brasileiro, casado, servidor público estadual
aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.105.700 SSP/SP,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do
Sul, inscrito no C.P.F.(M.F.) sob o nº. 204.868.041-00, residente e domiciliado
na Rua Santos Dumont, nº 1195, centro, na cidade de Anaurilândia/MS, resolve
RESCINDIR UNILATERALMENTE o contrato administrativo nº. 115/2014,
celebrado em 13 de novembro de 2014 com a empresa PROSIL
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELLI - EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº. 11.800.775/0001-68, com
sede na Rua Eurico Soares de Andrade nº 820, centro, na cidade de Nova
Andradina/MS, representada por LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF/MF nº 559.101.651-00, titular da cédula de identidade
RG nº 660.996, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Mato Grosso do Sul, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: Fica rescindido,
integral e unilateralmente, a partir da publicação deste termo, o Contrato
Administrativo nº. 096/2014, decorrente do Processo Administrativo nº.
055/2014, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução
de 379,72m² de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, no Distrito do
Quebracho de Anaurilândia/MS, conforme proposta de preço (anexo I), memorial
descritivo (anexo II), planilha orçamentária (anexo III) e cronograma físico
financeiro (anexo IV), conforme Edital da Tomada de Preço nº 003/2014,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PROCESSO
Nº 055/2014.
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Rescisão
unilateral
do
Contrato
Administrativo nº. 115/2014, celebrado
entre o Município de Anaurilândia/MS
e
a
empresa
PROSIL
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA
EIRELLI - EPP.
O MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº. 03.575.727/0001-95,
com sede à Rua Floriano Peixoto, nº. 1.000, centro, na cidade de
Anaurilândia/MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o senhor
EDSON STEFANO TAKAZONO, brasileiro, casado, servidor público estadual
aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.105.700 SSP/SP,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do
Sul, inscrito no C.P.F.(M.F.) sob o nº. 204.868.041-00, residente e domiciliado
na Rua Santos Dumont, nº 1195, centro, na cidade de Anaurilândia/MS, resolve
RESCINDIR UNILATERALMENTE o contrato administrativo nº. 115/2014,
celebrado em 13 de novembro de 2014 com a empresa PROSIL
ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA EIRELLI - EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no C.N.P.J.(M.F.) sob o nº. 11.800.775/0001-68, com
sede na Rua Eurico Soares de Andrade nº 820, centro, na cidade de Nova
Andradina/MS, representada por LEANDRO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF/MF nº 559.101.651-00, titular da cédula de identidade
RG nº 660.996, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Mato Grosso do Sul, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: Fica rescindido,
integral e unilateralmente, a partir da publicação deste termo, o Contrato
Administrativo nº. 115/2014, decorrente do Processo Administrativo nº.
077/2014, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução
de 470,13m² de construção de unidade básica de saúde tipo III – UBS, no
município de Anaurilândia/MS, conforme proposta de preço (anexo I), memorial
descritivo (anexo II), planilha orçamentária (anexo III) e cronograma físico
financeiro (anexo IV), conforme Edital da Tomada de Preço nº 006/2014,
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PROCESSO
Nº 077/2014.
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PARÁGRAFO ÚNICO. Em decorrência da rescisão integral e
unilateral prevista nesta cláusula, fica rescindido o valor de R$ 138.862,61
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um
centavo).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO DE MULTA:
Aplica-se multa na empresa PROSIL ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA
EIRELLI - EPP, no percentual de 2% (dois por cento) do valor correspondente à
parte dos serviços não executados pela CONTRATADA, correspondente ao
valor de R$ 2.777,25 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco
centavos), que deverá ser recolhido aos cofres do município dentro de prazo de
03 (três) dias úteis, contados da data de sua notificação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
JURÍDICA: A presente rescisão tem como fundamento o inciso I, do artigo 79,
pelos motivos constantes nos incisos I, II, III, e V, do artigo 78, todos da Lei
Federal nº. 8.666/93, e Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº.
115/2014; e as razões constantes no bojo do processo administrativo.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO: A publicação do
presente termo de rescisão unilateral na imprensa oficial é condição
indispensável para a sua eficácia.
Anaurilândia/MS, 02 de fevereiro de 2018.

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão (Presencial)
Pregão Presencial Nº 003/2018
Processo Administrativo Nº 005/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão e
gerenciamento de abastecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos do
Município de Anaurilândia/MS.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: a sessão pública se dará no dia 22 (vinte
e dois) de fevereiro de 2018, as 08:30h-MS (oito horas e trinta minutos), na
Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Anaurilândia.
O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Departamento
de Licitações, na Rua Floriano Peixoto nº 1000, e pelo telefone (67) 3445-1110, no
horário das 8:00h às 12:00 e das 14:00 às 17:00, e pelo endereço eletrônico:
www.anaurilandia.ms.gov.br.
Anaurilândia – MS, 05 de Fevereiro de 2018.
Luciana Kaiber Moraes Alves da Silva
PREGOEIRA

ATOS OFICIAIS LEGISLATIVO MUNICIPAL

Extrato de Empenho

C.N.P.J.: 15.487.960/0001-03
Município: ANAURILÂNDIA MS

Data:

05/02/2018

Nº do empenho:

20/2018

Dispensa de Licitação:

01/2018

Processo:

05/2018

Órgão:
Unidade:

06
001

- CÂMARA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
- CÂMARA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Funcional:

01.031.0101

- MODERNIZAÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade:

2.075

Elemento:

3.3.90.39

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURÍDICA

Valor Total do Empenho: 810,00 (oitocentos e dez reais)

Credor:

98

EVANDRO DOS SANTOS MARTINS

Objeto:
MANUTENÇÃO E REAPROS NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA.
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