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10.1.2. Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração e à declaração de inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções 
criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força 
maior desde que aceito pelo Município. 
CLÁU SULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO 
11.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não 
restarem fornecedores registrados e, por iniciativa da administração quando o fornecedor: 
I - descumprir condições da Ata a que estiver vinculado; 
II - não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo 
estabelecido sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado; 
IV - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de 
preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666, de 1993; 
V - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 
VI - por razão de interesse público, devidamente motivado. 
11.2.    O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação ou publicação. 
11.3 .    O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da 
impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não imputáveis ao fornecedor, 
(caso fortuito, de força maior, fato do príncipe ou de administração) devidamente reconhecido pela administração. 
11.4. O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo 
que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata indicando o novo fornecedor, obedecida a ordem inicial de 
classificação . 
11.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá administração proceder à nova 
licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
CLÁU SULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1. Q uaisquer controvérsias e omissões decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão dirimidas com base na Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações e em demais instrumentos normativos aplicáveis à administração pública. 
CLÁU SULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Amambai MS, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer 
questões oriundas deste contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
                                                                                                                            Amambai , 18 de Março de 2021. 
RUNES DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 
CONTRATANTE 
EMPRESA D ETENTORA 
__________ ______________________________ 
Representante: SADI DE QUADROS 
CPF.: 298.241.259-49 
RG.: 3.055.162-1 SSP/PR 
Empresa: PEDREIRA AMAMBAI LTDA 
T ESTEMUNHAS: 

Alex William de Souza Santos 

CPF- 019.171.071-70 

RG -1489518 SSP/MS 

Evaldo Luiz Ramires de Oliveira Escobar 

CPF Nº 971.720.811-53 

RG Nº 1.159.578 SSP/MS 

 

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS 

PROCURADORIA GERAL
DECRETO Nº 447/2021, DE 31 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre sobre a suspensão da realização de Audiência Pública presencial referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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para o exercício de 2022 e Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências. 
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais, em especial a 
contida no Art. 47, I, da Lei Orgânica Municipal e, 
            
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Munidial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o reconhecimento de Estado de Calamidade Pública, em decorrência da pandemia do COVID-19, pela 
União Federal; 
CONSIDERANDO o reconhecimento de Estado de Emergência e, também, de Calamidade Pública no âmbito do Estado 
de Mato Grosso do Sul; 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 
CONSIDERANDO que a Portaria n° 454/2020, editada pelo Ministério da Saúde, declarou estado de transmissão 
comunitária do COVID-19 em todo o país; 
CONSIDERANDO, por fim, que o Decreto Estadual n° 15.638/2021, vedou toda e qualquer espécie de reunião presencial 
como forma de combate à disseminação da COVID-19; 

DECRETA: 
Art. 1º. Determino, de forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção 
do contágio e no combate da propagação do Coronavírus (COVID-19), a suspensão da realização de Audiência Pública 
presencial referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. 
Art. 2º.     A população interessada em participar da elaboração do projeto poderá encaminhar sugestões para análise 
e eventual inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 e Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 no 
endereço eletrônico: contabilidade@amambai.ms.gov.br. 
                 §1°. A forma on-line de participação de que trata o caput deverá ser divulgada no veículo oficial de imprensa 
do Município e no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Amambai. 
                 §2°. As pessoas interessadas em participar da elaboração do projeto poderão encaminhar suas sugestões 
até a data de 13/04/2021 no endereço eletrônico informado no caput deste artigo ou protocolar fisicamente na sede da 
Prefeitura Municipal. 
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito, 31 de Março de 2021. 

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA 
Prefeito Municipal 

SERGIO PERIUS 
Secretário Municipal de Gestão 

Matéria enviada por ANDRÉ MAYR DE SOUZA 

Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.351/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087244/2021 
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 004/2021 
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante 
CNPJ: 03.568.433/0001-36 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante 
LUIZ H. B. RODRIGUES - ME – Contratada. 
CNPJ: 35.726.672/0001-63 
Objeto: Contratação de empresa para a Prestação de Serviço de Locação de Maquina, objetivando a sua utilização na 
recuperação de estradas e vias publicas do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 
com recurso da conta 180.000-0 ICMS, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do 
Edital. 
Valor Total: R$ 174.000,00(Cento e setenta e quatro mil reais). 
Valor Unitário: R$ 14.500,00(quatorze mil e quinhentos reais). 
Vigência: O Prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses, contados à partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes. 
Dotação Orçamentária: 
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 
3.3.90.39.12 – Locação de Maquinas e Equipamentos 


