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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATóRIO
O Ordenador de Despesa JULIO CESAR CASTRO MARQUES, Secretário Municipal de Infraestrutura, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02
subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo
pregoeiro, resolve: Homologar a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nr.:85456/2020; b)
Licitação Nr.:14/2020; c) Modalidade: TOMADA DE PREÇO; d) Data Homologação: 09/07/20; e) Objeto da
Licitação: Contratação de empresa especializada para execução de 01(uma) ponte sobre o Córrego
Umbaracá e acessos, e dispositivos de combate a erosão, na BR 376/MS, segmento Contorno Leste no
Anel Rodoviário, no Município de Nova Andradina -MS.
CONTRATADO: JV ENGENHARIA EIRELI VALOR DA DESPESA: R$ 1.490.153,38 (um milhão
quatrocentos e noventa mil cento e cinqüenta e três reais e trinta e oito centavos)
DATA: 09/07/20
JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Secretário Municipal de Infraestrutura
EXTRATO DO CONTRATO 120/2020
CONTRATANTES: MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a empresa D. MARTINS DE LIMA.
II DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato tem fundamento legal na Lei Federal n° 8.666, de
21/06/93, Legislação Complementar, conformidade com o Edital de Tomada de Preços N° 0 8/2020, aprovado
pela Assessoria Jurídica e pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, procedimento licitatório
homologado e respectivo objeto adjudicado pelo Sr. Secretário Municipal, em 22/05/2020, anexo ao Processo
Administrativo n. º 83.649/2020.
DO OBJETO: O objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL EM FRENTE AO
CEMITÉRIO NO BAIRRO HORTO FLORESTAL E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, PINTURA DA QUADRA
E TRAVE DE FUTEBOL, TABELA DE BASQUETE NA PRAÇA FRANCISCO FRUTUOSO FIGUEIREDO , no
Município de Nova Andradina/MS, através da solicitação da CI. Nº 064/2020/SEMINFRA/DGOP e solicitação nº
763/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com as especiﬁcações e
quantidades constantes na proposta de preços, anexo III, planilha orçamentária, cronograma físico-ﬁnanceiro,
memória descritivo, planilha de composição de preços unitários, croqui, termo de referência – anexo I e
condições previstas no edital.
VALOR DA OBRA: O valor global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 84.637,53 (oitenta e
quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos);
DOS PRAZOS: A PMNA convocará a Licitante vencedora para a assinatura do Termo de Contrato, que deverá
ser formalizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da convocação.
O prazo total para realização das obras e serviços constantes do Edital da Tomada de Preços n. 08/2020, objeto
deste Contrato, é de 02 (dois) meses, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço, podendo ser
prorrogado, caso haja interesse da licitante, desde que plenamente justiﬁcado, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.
A ordem de serviço deverá ser expedida no prazo de 05 (cinco) dias a partir da autorização da concedente ou
repassador do recurso.
A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contato a partir da data da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado, caso haja interesse da licitante, desde que plenamente justiﬁcado, conforme Art. 57 da Lei
8.666/93.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correm à
conta da Dotação Orçamentária:
Empenho nº 1126/20; Proj./Ativ.: 1.044 – Construção e Melhorias de Parques, praças, canteiros e vias públicas;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000 (0000) – Obras e Instalações, consignados no
orçamento para 2020.
Nova Andradina – MS, 25 de junho de 2020.
JULIO CESAR CASTRO MARQUES
D. MARTINS DE LIMA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Danilo Martins De Lima
Ordenador de despesas
Contratada
Contratante
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº039/2019
Por este instrumento, o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as
determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Resolução nº 88/2018
resolve registrar o ENCERRAMENTO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019, celebrado com
o(s) Fornecedor(es): CLINICA NUTRICIONAL LTDA, CNPJ nº 05.155.405/0001 -12, HD- MIYAHARA
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 20.220.317/0001-40, KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS
EPP, CNPJ nº 27.024.068/0001-67, SIMONE DE CAMARGO RUBIO - EPP, CNPJ nº 08.031.271/0001-16.
A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS está ENCERRADA por motivo de que todos
os termos e condições terem sidos cumpridos a contento pelo Município e o(s) fornecedor(es).
Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de
exigência ou responsabilização, a saber:
As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no
Contrato/Ata de Registro de Preços;
As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto
convencionais;
A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços
entregues ou prestados.
Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através do(a) Ordenador(a) de
despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.
Nova Andradina-MS., 16 de Abril de 2020.
Sergio Dias Maximiano
Secretário Municipal de Saúde
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 185/2019
Por este instrumento, o MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as
determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Instrução Normativa
nº 88, do dia 03 de outubro de 2018, resolve registrar o ENCERRAMENTO do CONTRATO Nº 185/2019,
Processo nº 73605/2019, celebrado com a Empresa: GENTE SEGURADORA S.A, CNPJ N°:
90.180.605/0001-02.
O presente CONTRATO está sendo encerrado por motivo de que todos os termos e
condições do mesmo foram cumpridos a contento pelos contratante e contratado.
Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de
exigência ou responsabilização, a saber:
As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;
As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto
convencionais;
A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues
ou prestados.
Sendo assim, o Fundo Municipal de Saúde de Nova Andradina-MS, através do(a)
Ordenador(a) de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos
legais.
Nova Andradina-MS, 09 de Julho de 2020.
Sergio Dias Maximiano
Secretário Municipal de Saúde
NOTIFICAÇÃO Nº 017/2020/SEMUSP
Nova Andradina/MS, 14 de Julho de 2020.
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS.
NOTIFICADA: MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI
CNPJ: 33.440.338/0001-13
ENDEREÇO: R. QUATRO ( LOT JD ALENCASTRO)10 - QUADRA
CIDADE: CUIABÁ
UF: MT
A Prefeitura Municipal de Nova Andradina através Secretaria Municipal de Serviços Públicos, supra qualiﬁcada,
desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal, vem
NOTIFICAR, a empresa MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI, também supra qualiﬁcada por meio de seu representante,
o Sr. CARLOS BASSAN HURTADO NETO, CPF – 016.558.911-62 nos termos que a seguir articula:
I.
A NOTIFICADA é vencedora da Licitação tipo Pregão Presencial nº163/2019, cujo objeto encontrase discriminado no Processo Administrativo nº 75911/2019 – FLY 333.6133/2019.
II.
A NOTIFICANTE usando da sua faculdade CONVOCOU a NOTIFICADA, conforme a Cláusula
Quarta da Ata de Registro de Preços n° 163/2019, assinada no dia 09 de Outubro de 2019, a entregar os itens
relacionados na Autorização de Fornecimento Nº. 825/2020.
III.
A NOTIFICANTE vem por meio desta, reencaminhar a solicitação feita e encaminhada por e-mail no
dia 25 de junho de 2020 e ordenar a entrega dos itens da Autorização de Fornecimento em um prazo
não superior a 48 (quarenta e oito) horas, elencamos que vossa empresa nesta data está a 17
(dezessete) dias em atraso com o fornecimento, e exigimos a entrega para dar prosseguimento a
nossos serviços de manutenção a rede de iluminação pública.
IV.
A NOTIFICADA tem o prazo de 02 (dois) dias corrido para se manifestar a contar da data do
recebimento desta Notiﬁcação.
V.
O desatendimento ao prazo ora estabelecido implicará à execução imediata de processo para
aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços nº 163/2019, Cláusula Décima Primeira.
ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços Públicos

NOTIFICAÇÃO Nº 018/2020/SEMUSP
Nova Andradina/MS, 14 de Julho de 2020.
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS.
NOTIFICADA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 37.227.550/0001-58
ENDEREÇO: R. 5, 129, QUADRA R-7 LTE 7
CIDADE: GOIÂNIA
UF: GO
A Prefeitura Municipal de Nova Andradina através Secretaria Municipal de Serviços Públicos, supra qualiﬁcada,
desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal, vem
NOTIFICAR, a empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, também supra qualiﬁcada por meio de seu
representante, o Sr. WAGNER GRACES DA SILVA , CPF – 608.199.361-20 nos termos que a seguir articula:
I.
A NOTIFICADA é vencedora da Licitação tipo Pregão Presencial nº163/2019, cujo objeto encontrase discriminado no Processo Administrativo nº 75911/2019 – FLY 333.6133/2019.
II.
A NOTIFICANTE usando da sua faculdade CONVOCOU a NOTIFICADA, conforme a Cláusula
Quarta da Ata de Registro de Preços n° 163/2019, assinada no dia 09 de Outubro de 2019, a entregar os itens
relacionados na Autorização de Fornecimento Nº. 822/2020.
III.
A NOTIFICANTE vem por meio desta, reencaminhar a solicitação feita e encaminhada por e-mail no
dia 26 de junho de 2020 e ordenar a entrega dos itens da Autorização de Fornecimento em um prazo
não superior a 48 (quarenta e oito) horas, elencamos que vossa empresa nesta data está a 16
(dezesseis) dias em atraso com o fornecimento, e exigimos a entrega para dar prosseguimento a nossos
serviços de manutenção a rede de iluminação pública.
IV.
A NOTIFICADA tem o prazo de 02 (dois) dias corrido para se manifestar a contar da data do
recebimento desta Notiﬁcação.
V.
O desatendimento ao prazo ora estabelecido implicará à execução imediata de processo para
aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços nº 163/2019, Cláusula Décima Primeira.
ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços Públicos
NOTIFICAÇÃO Nº 019/2020/SEMUSP
Nova Andradina/MS, 14 de Julho de 2020.
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS.
NOTIFICADA: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 32.617.419/0001-83
ENDEREÇO: AV. GUARUJA, 740, QUADRA 34
CIDADE: GOIÂNIA
UF: GO
A Prefeitura Municipal de Nova Andradina através Secretaria Municipal de Serviços Públicos, supra qualiﬁcada,
desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal, vem
NOTIFICAR, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, também supra qualiﬁcada por meio de seu
representante, o Sra. DAYARA NEVES DOS SANTOS, CPF –013.024.821/57 nos termos que a seguir articula:
I.
A NOTIFICADA é vencedora da Licitação tipo Pregão Presencial nº163/2019, cujo objeto encontrase discriminado no Processo Administrativo nº 75911/2019 – FLY 333.6133/2019.
II.
A NOTIFICANTE usando da sua faculdade CONVOCOU a NOTIFICADA, conforme a Cláusula
Quarta da Ata de Registro de Preços n° 163/2019, assinada no dia 09 de Outubro de 2019, a entregar os itens
relacionados na Autorização de Fornecimento Nº. 824/2020.
III.
A NOTIFICADA tem o prazo de 01 (um) dia corrido para se manifestar a contar da data do
recebimento desta Notiﬁcação.
IV.
O desatendimento ao prazo ora estabelecido implicará à execução imediata de processo para
aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços nº 163/2019, Cláusula Décima Primeira.
ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços Públicos
PORTARIA Nº 8, de 10 de Julho de 2020.
PROCURADOR–GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a C.I n°. 118/RH/20 da Secretaria Municipal de Saúde em que
encaminha a reclamação da servidora D. C. F. em desfavor da ex-agente pública R. dos S. R. acerca da falta
de urbanidade, ocorrida no dia 13 de maio de 2020;
CONSIDERANDO, em tese, que R. dos S. Ri. opôs, em tese, resistência em utilizar
Equipamento de Proteção Individual – EPI’s, conforme narrado na ata do laboratório municipal no dia 27 de
janeiro de 2020;
CONSIDERANDO que é dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo (artigo 198, I, da LC 42/2002);
CONSIDERANDO que é dever do servidor público agir urbanidade e discrição (artigo 198,
III, da LC 42/2002);
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 obedecer às ordens superiores, exceto
quando manifestadamente ilegais (artigo 198, VI, da LC 42/2002);
CONSIDERANDO que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições (artigo 200 da LC 42/2002);
CONSIDERANDO que as condutas supracitadas conﬁguram, em tese, infringência ao artigo
198, incisos I, III, V e VI, da LC 42/2002;
CONSIDERANDO que é preciso apurar adequadamente os fatos noticiados na C.I n°.
118/RH/20 da Secretaria Municipal de Saúde em que encaminha a reclamação da servidora D. C. F. em
desfavor da ex-agente pública R. dos S. R. acerca da falta de urbanidade, ocorrida no dia 13 de maio de 2020,
e da resistência em utilizar Equipamento de Proteção Individual – EPI’s, conforme narrado na ata do laboratório
municipal no dia 27 de janeiro de 2020, constantes nos autos 84.881/2020, outorgando à referida servidora,
todos os meios inerentes ao devido processo legal e da ampla defesa;
CONSIDERANDO, ﬁnalmente, que esta Administração Pública Municipal sempre que tem
conhecimento de alguma irregularidade, toma as providências cabíveis;
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 08 de fevereiro de 2019, para
instaurar SINDICÂNCIA a ﬁm de apurar os fatos narrados na C.I n°. 118/RH/20 da Secretaria Municipal de Saúde
em que encaminha a reclamação da servidora D. C. F. em desfavor da ex -agente pública R. dos S. R. acerca da
falta de urbanidade, ocorrida no dia 13 de maio de 2020, e da resistência em utilizar Equipamento de Proteção
Individual – EPI’s, conforme narrado na ata do laboratório municipal no dia 27 de janeiro de 2020, constantes nos
autos 84.881/2020.
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 de Sindicância deverá ser concluído no prazo e condições contidos no art.
228, da Lei Municipal nº 042, de 26 de junho de 2002, bem como deve ser observado o artigo 5°, LV, da
Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Nova Andradina-MS, 10 de julho de 2020.
JAILSON DA S. PFEIFER
PROCURADOR–GERAL DO MUNICÍPIO
SERGIO DIAS MAXIMIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU-NA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO: 01/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU-NA
CONTRATADO: LABORATóRIO COSTA ROSA LTDA - EPP
PROCESSO n°: 240/2019
VALOR: R$ 619.000,00 (seiscentos e dezenove mil reais)
OBJETO: Exames patológicos .
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA: 14/01/2020
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU-NA
Contratante
LABORATORIO COSTA ROSA LTDA - EPP
Contratada

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
O Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado do julgamento dos documentos de HABILITAÇÃO das empresas na
Tomada de Preços nº 011/2020, relativo ao Processo nº 82066/2020, cujo objeto trata da
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAS E COMBATE A EROSÃO URBANA – CAIXA DE DETENÇÃO E BARRAGENS, na fazenda
São Domingos, ao lado do bairro Morada do Sol, no Município de Nova Andradina - MS, conforme
Decre4to dnº 2.417 de situação de emergência e ﬁcha de atendimento do MPMS – Ministério
Público, recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, Portaria 1071/2020,
através da solicitação da CI. Nº 106/2020/SEMINFRA/DGOP e solicitação nº 1091/2020, conforme
segue:
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados a partir da publicação do
presente aviso. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, de acordo
com o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
Nova Andradina/MS, 14 de julho de 2020.
Claudio Sanches
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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DECRETO Nº. 2.583, de 14 de Julho de 2020.
Altera disposição no Decreto 2.514, de 30 de abril de
2020, e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a necessidade de as autoridades públicas adotarem ações imediatas e eﬁcazes
para enfrentamento da propagação decorrente do “Novo Coronavírus” (2019-nCoV), sendo que inclusive a União já
decretou estado de calamidade pública, o que foi reconhecida pelo Congresso Nacional;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil, por meio da Portaria 454, de 20 de março de
2020, expedida pelo Ministro da Saúde, declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
“Novo Coronavírus” (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o aumento de casos no Município de Nova Andradina e na região do Vale do
Ivinhema;
DDEECCRREETTAA::
Art. 1° Ficam alterados os §§1°, 8°, 14 e 15 do artigo 8°, ambos do Decreto 2.514, de 30 de abril de
2020, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º ...
[...]
§1° As conveniências, padarias, sorveterias, açaís, pizzarias, lanchonetes, os
estabelecimentos alimentícios congêneres de pronto consumo, os bares e os
estabelecimentos que preponderam somente a venda de bebidas alcoólicas, por tempo
indeterminado, poderão funcionar de modo interno e externo (com consumo no local), até
às 21h, desde que limitem a sua capacidade, no mínimo em 50% (cinquenta por cento), e
mantenham suas mesas em uma distância mínima de 2m (dois metros) lineares entre elas,
sendo que, a partir desse horário, permitido o funcionamento apenas para entrega
mediante delivery.
[...]
§8º Os restaurantes, por tempo indeterminado, poderão funcionar de modo interno e
externo (com consumo no local), até às 21h, desde que limitem a sua capacidade, no
mínimo em 50% (cinquenta por cento), e mantenham suas mesas em uma distância
mínima de 2m (dois metros) lineares entre elas, sendo que, a partir desse horário,
permitido o funcionamento apenas para entrega mediante delivery;
§14 Os estabelecimentos de ensino proﬁssionalizante para maiores de idade e de ensino
de aperfeiçoamento para maiores de idade, por tempo indeterminado, poderão funcionar
com ensino presencial, até às 21h, desde que mantenham suas mesas em uma distância
mínima de 2m (dois metros) lineares entre elas.
§15 Os estabelecimentos de ensino proﬁssionalizante para menores de idade e de ensino
de aperfeiçoamento para menores de idade, por tempo indeterminado, poderão funcionar
com ensino presencial, até às 21h, desde que mantenham suas mesas em uma distância
mínima de 2m (dois metros) lineares entre elas e no máximo dois alunos por aula.
Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições constantes no Decreto 2.514, de 30 de abril de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Nova Andradina-MS, 14 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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