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PORTARIA Nº 158, DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 
Resolve: 

 
 

Art. 1° Exonerar a pedido o servidor Andre 
Ricardo Dos Anjos, portador do CPF nº 296.113.768-
39, do cargo em comissão de Secretário Adjunto da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, DGAS – 02, a partir desta data. 

 

 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
 
 

 

 

 
 

DECRETO Nº 3.260, DE 01 DE ABRIL DE 2020. 
 
 

“Regulamenta a licitação na modalidade pregão 

na forma eletrônica, para aquisição de bens e 
contratação de serviços comuns, incluídos os de 
engenharia, no âmbito da administração pública 
municipal.” 
 

O Prefeito Municipal de Chapadão do 
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 
2º, § 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

 
 

DECRETA: 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Objeto e âmbito de aplicação 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a 
licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para a aquisição de bens e a contratação de serviços 
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, 
no âmbito da administração pública municipal. 
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§ 1º A utilização da modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 
administração pública municipal direta, pelas 
autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é 
obrigatória. 

 
§ 2º Para a aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns pela administração 

pública, com a utilização de recursos da União 
decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios e contratos de repasse, a utilização da 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, será 
obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a 

modalidade de transferência discipline de forma diversa 
as contratações com os recursos do repasse. 

 
§ 3º Será admitida, excepcionalmente, 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
a utilização da forma de pregão presencial nas licitações 

de que trata o “caput” do artigo, desde que fique 

comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica. 
 

Princípios 
 
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, 

é condicionado aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, 
do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade 
e aos que lhes são correlatos. 

 
§ 1º O princípio do desenvolvimento 

sustentável será observado nas etapas do processo de 
contratação, em suas dimensões econômica, social, 
ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos 
de gestão de logística sustentável dos órgãos e das 
entidades. 

 
§ 2º As normas disciplinadoras da 

licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, resguardados o interesse 
da administração, o princípio da isonomia, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 

Definições 
 

Art. 3º Para fins do disposto neste 

Decreto, considera-se: 

 

I - aviso do edital - documento que 
contém: 

 
a) a definição precisa, suficiente e clara 

do objeto; 
 

b) a indicação dos locais, das datas e 

dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital;  
 

c) o endereço eletrônico no qual 
ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua 
realização; 
 

II - bens e serviços comuns - bens 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações reconhecidas e usuais do mercado; 

 
III - bens e serviços especiais - bens 

que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade 

técnica, não podem ser considerados bens e serviços 
comuns, nos termos do inciso II; 

 
IV - estudo técnico preliminar - 

documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação, que caracteriza o 
interesse público envolvido e a melhor solução ao 

problema a ser resolvido e que, na hipótese de 
conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta 
o termo de referência; 

 
V - lances intermediários - lances 

iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante; 
 

VI - obra - construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, 
realizada por execução direta ou indireta; 

 
VII - serviço - atividade ou conjunto 

de atividades destinadas a obter determinada utilidade, 
intelectual ou material, de interesse da administração 
pública; 

 
VIII - serviço comum de engenharia 

- atividade ou conjunto de atividades que necessitam da 
participação e do acompanhamento de profissional 

engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
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definidos pela administração pública, mediante 

especificações usuais de mercado; 
 
IX – cadastro do fornecedor - o 

cadastro do fornecedor interessado em participar dos 

processos de Pregão Eletrônico deverá ser preenchido 
através da CCF/CS - Central de Cadastro de 
Fornecedores do Município de Chapadão do Sul, que 

terá seu endereço digital informado nos editais. 
 
X - termo de referência - documento 

elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, 
que deverá conter,  

 

a) os elementos que embasam a 
avaliação do custo pela administração pública, a partir 
dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos 
e das condições de entrega do objeto, com as seguintes 
informações: 

 

1. a definição do objeto contratual e dos 

métodos para a sua execução, vedadas especificações 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem 
ou frustrem a competição ou a realização do certame; 

 
2. o valor estimado do objeto da 

licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o 
preço de mercado; e 

 
3. o cronograma físico-financeiro, se 

necessário; 
b) o critério de aceitação do objeto; 
c) os deveres do contratado e do 

contratante; 

d) a relação dos documentos essenciais 
à verificação da qualificação técnica e econômico-

financeira, se necessária; 
e) os procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato ou da ata de registro de 
preços; 

f) o prazo para execução do contrato; e 

g) as sanções previstas de forma 
objetiva, suficiente e clara. 

 
§ 1º A classificação de bens e serviços 

como comuns depende de exame predominantemente 
fático e de natureza técnica. 

 

§ 2º Os bens e serviços que envolverem 
o desenvolvimento de soluções específicas de natureza 
intelectual, científica e técnica, caso possam ser 

definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, 

serão licitados por pregão, na forma eletrônica. 
 
Vedações 
 

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, 
não se aplica a: 

 

I - contratações de obras; 
II - locações imobiliárias e alienações; 

e 
III - bens e serviços especiais, incluídos 

os serviços de engenharia enquadrados no disposto no 
inciso III do caput do art. 3º. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
Forma de realização 
 

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, 

será realizado quando a disputa pelo fornecimento de 
bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à 
distância e em sessão pública, por meio de sistemas 
próprios ou de outros sistemas disponíveis no mercado, 
o qual deverá ser informado no edital da licitação. 

 
§ 1º O sistema de que trata o caput será 

dotado de recursos de criptografia e de autenticação 
que garantam as condições de segurança nas etapas do 
certame. 

 
Etapas 
 

Art. 6º A realização do pregão, na 
forma eletrônica, observará as seguintes etapas 

sucessivas: 
 
I - planejamento da contratação; 
II - publicação do aviso de edital; 
III - apresentação de propostas e de 

documentos de habilitação; 
IV - abertura da sessão pública e envio 

de lances, ou fase competitiva; 
V - julgamento; 
VI - habilitação; 
VII - recursal; 
VIII - adjudicação; e 

IX - homologação. 
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Critérios de julgamento das propostas 
 
Art. 7º Os critérios de julgamento 

empregados na seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração serão os de menor preço ou maior 
desconto, conforme dispuser o edital. 

 

Parágrafo único. Serão fixados 
critérios objetivos para definição do melhor preço, 
considerados os prazos para a execução do contrato e 
do fornecimento, as especificações técnicas, os 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as 
diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e 

as demais condições estabelecidas no edital. 
 
Documentação 
 
Art. 8º O processo relativo ao pregão, 

na forma eletrônica, será instruído com os seguintes 

documentos, no mínimo: 

 
I - estudo técnico preliminar, quando 

necessário; 
II - termo de referência; 
III - planilha estimativa de despesa; 
IV - previsão dos recursos 

orçamentários necessários, com a indicação das 

rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de 
preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 
VI - designação do pregoeiro e da 

equipe de apoio; 
VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou 
instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro 

de preços, conforme o caso; 
IX - parecer jurídico; 
X - documentação exigida e 

apresentada para a habilitação; 
XI - proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública, que conterá 
os seguintes registros, entre outros: 

a) os licitantes participantes; 
b) as propostas apresentadas; 
c) os avisos, os esclarecimentos e as 

impugnações; 
d) os lances ofertados, na ordem de 

classificação; 
e) a suspensão e o reinício da sessão, 

se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de 

preço; 
g) a habilitação; 
h) a decisão sobre o saneamento de 

erros ou falhas na proposta ou na documentação; 

i) os recursos interpostos, as 
respectivas análises e as decisões; e 

j) o resultado da licitação; 

 
XIII - comprovantes das publicações: 
 
a) do aviso do edital; 
b) do extrato do contrato; e 
c) dos demais atos cuja publicidade 

seja exigida; e 
 
XIV - ato de homologação. 
 
§ 1º A instrução do processo licitatório 

poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de 

modo que os atos e os documentos de que trata este 

artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, 
serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 

 
§ 2º A ata da sessão pública será 

disponibilizada na internet imediatamente após o seu 
encerramento, para acesso livre. 

 
CAPÍTULO III 

DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
Credenciamento 
 

Art. 9º A autoridade competente do 
órgão ou da entidade promotora da licitação, o 

pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os 
licitantes que participarem do pregão, na forma 
eletrônica, serão previamente credenciados, perante o 
provedor do sistema eletrônico. 

 

§ 1º O credenciamento para acesso ao 
sistema ocorrerá pela atribuição de chave de 
identificação e de senha pessoal e intransferível. 

 
§ 2º Caberá à autoridade competente 

do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar, 
junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o 

do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. 
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Licitante 
 
Art. 10. O credenciamento do licitante 

e sua manutenção dependerão de registro prévio e 

atualizado no Cadastro de Fornecedores do Município. 
 
Art. 11. O credenciamento no Cadastro 

de Fornecedores permite a participação dos 
interessados em qualquer pregão, na forma eletrônica, 
exceto quando o seu cadastro tenha sido inativado ou 
excluído por solicitação do credenciado ou por 
determinação legal. 

 

CAPÍTULO IV 
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO 

 
Órgão ou entidade promotora da licitação 

 
Art. 12. O pregão, na forma eletrônica, 

será conduzido pelo órgão ou pela entidade promotora 

da licitação. 
 
Autoridade competente 
 
Art. 13. Caberá à autoridade 

competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade 

promotora da licitação: 
 
I - designar o pregoeiro e os membros 

da equipe de apoio; 
II - indicar o provedor do sistema; 
III - determinar a abertura do processo 

licitatório; 
IV - decidir os recursos contra os atos 

do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão; 
V - adjudicar o objeto da licitação, 

quando houver recurso; 
VI - homologar o resultado da licitação; 

e 

VII - celebrar o contrato ou assinar a 
ata de registro de preços. 

 
CAPÍTULO V 

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 
Orientações gerais 

 
Art. 14. No planejamento do pregão, na 

forma eletrônica, será observado o seguinte: 

 

I - elaboração do estudo técnico 

preliminar e do termo de referência; 
II - aprovação do estudo técnico 

preliminar e do termo de referência pela autoridade 
competente ou por quem esta delegar; 

III - elaboração do edital, que 
estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação 
das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, 

o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta; 

IV - definição das exigências de 
habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das 

condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e a execução 
do contrato e o atendimento das necessidades da 
administração pública; e 

V - designação do pregoeiro e de sua 
equipe de apoio. 

 

Valor estimado ou valor máximo aceitável 
 
Art. 15. O valor estimado ou o valor 

máximo aceitável para a contratação, se não constar 
expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e 
será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos 
órgãos de controle externo e interno. 

 
§ 1º O caráter sigiloso do valor 

estimado ou do valor máximo aceitável para a 
contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 
do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

 
§ 2º Para fins do disposto no caput, o 

valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 
contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento do envio de 
lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento 
dos quantitativos e das demais informações necessárias 

à elaboração das propostas. 
 
§ 3º Nas hipóteses em que for adotado 

o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor 
estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de 
referência para aplicação do desconto constará 
obrigatoriamente do instrumento convocatório. 
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Designações do pregoeiro e da equipe de apoio 
 
Art. 16. Caberá à autoridade máxima 

do órgão ou da entidade, ou a quem possuir a 

competência, designar agentes públicos para o 
desempenho das funções deste Decreto, observados os 
seguintes requisitos: 

 
I - o pregoeiro e os membros da equipe 

de apoio serão servidores do órgão ou da entidade 
promotora da licitação; e 

 
II - os membros da equipe de apoio 

serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo 
efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros 
permanentes do órgão ou da entidade promotora da 
licitação. 

 
§ 1º A critério da autoridade 

competente, o pregoeiro e os membros da equipe de 

apoio poderão ser designados para uma licitação 
específica, para um período determinado, admitidas 
reconduções, ou por período indeterminado, permitida 
a revogação da designação a qualquer tempo. 

 
Do pregoeiro 
 

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em 
especial: 

 
I - conduzir a sessão pública; 
II - receber, examinar e decidir as 

impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital 

e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos;  
III - verificar a conformidade da 

proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 
edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o 

envio de lances; 
V - verificar e julgar as condições de 

habilitação; 
VI - sanear erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os 

recursos e encaminhá-los à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não 

houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de 

apoio; e 
XI - encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade competente e 
propor a sua homologação. 

 

Parágrafo único. O pregoeiro poderá 
solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou 
de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de 
subsidiar sua decisão. 

 
Da equipe de apoio 

 
Art. 18. Caberá à equipe de apoio 

auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 
 
Do licitante 
 

Art. 19. Caberá ao licitante interessado 

em participar do pregão, na forma eletrônica: 
 
I - credenciar-se previamente no 

Cadastro de Fornecedores do Município ou, na hipótese 
de que trata o § 2º do art. 5º, no sistema eletrônico 
utilizado no certame; 

 

II - remeter, no prazo estabelecido, 
exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os 
documentos complementares; 

 
III - responsabilizar-se formalmente 

pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 
IV - acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

 

V - comunicar imediatamente ao 
provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso; 
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VI - utilizar a chave de identificação e a 
senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 

 

VII - solicitar o cancelamento da chave 
de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 
Parágrafo único. O fornecedor 

descredenciado no Cadastro de Fornecedores terá sua 
chave de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 

 

CAPÍTULO VI 
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL 

 
Publicação 
 
Art. 20. A fase externa do pregão, na 

forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos 

interessados por meio da publicação do aviso do edital 
no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico oficial 
da Administração Pública. 

 
Edital 
 
Art. 21. Deverá ser disponibilizada a 

íntegra do edital de licitação no sítio eletrônico oficial da 
Administração Pública. 

 
Modificação do edital 
 
Art. 22. Modificações no edital serão 

divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação 
utilizado para divulgação do texto original e o prazo 

inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas, resguardado o tratamento 
isonômico aos licitantes. 

 

Esclarecimentos 
 
Art. 23. Os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na 
forma do edital. 

 
§ 1º O pregoeiro responderá aos 

pedidos de esclarecimentos no prazo de até dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e 

poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
§ 2º As respostas aos pedidos de 

esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração, bem 
como encaminhados via e-mail se necessário. 

 

Impugnação 
 
Art. 24. Qualquer pessoa poderá 

impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 
 
§ 1º A impugnação não possui efeito 

suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento da impugnação 

 
§ 2º A concessão de efeito suspensivo 

à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação. 

 
§ 3º Acolhida a impugnação contra o 

edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

 
CAPÍTULO VII 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Prazo 

 
Art. 25. O prazo fixado para a 

apresentação das propostas e dos documentos de 
habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado 
da data de publicação do aviso do edital. 

 
Apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante 
 
Art. 26. Após a divulgação do edital no 

sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública. 
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§ 1º A etapa de que trata o caput será 
encerrada com a abertura da sessão pública. 

 
§ 2º Os licitantes poderão deixar de 

apresentar os documentos de habilitação que constem 
do Cadastro de Fornecedores do Município, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes do sistema. 
 
§ 3º O envio da proposta, 

acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

 
§ 4º O licitante declarará, em campo 

próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para 
a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital. 

 

§ 5º A falsidade da declaração de que 

trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Decreto. 

 
§ 6º Os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

 
§ 7º Na etapa de apresentação da 

proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 
observado o disposto no caput, não haverá ordem de 
classificação das propostas, o que ocorrerá somente 
após os procedimentos de que trata o Capítulo IX. 

 
§ 8º Os documentos que compõem a 

proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento 
do envio de lances. 

 

§ 9º Os documentos complementares à 
proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 
38. 

 
 
 

 

 

CAPÍTULO VIII 
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO 

DE LANCES 
 

Horário de abertura 
 
Art. 27. A partir do horário previsto no 

edital, a sessão pública na internet será aberta pelo 
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e 
senha. 

 
§ 1º Os licitantes poderão participar da 

sessão pública na internet, mediante a utilização de sua 

chave de acesso e senha. 
 
§ 2º O sistema disponibilizará campo 

próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes. 

 

Conformidade das propostas 

 
Art. 28. O pregoeiro verificará as 

propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 

 
Parágrafo único. A desclassificação da 

proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 
Ordenação e classificação das propostas 

 
Art. 29. O sistema ordenará 

automaticamente as propostas classificadas pelo 
pregoeiro. 

 
Parágrafo único. Somente as 

propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da 
etapa de envio de lances. 

 

Início da fase competitiva 
 
Art. 30. Classificadas as propostas, o 

pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade 
em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

§ 1º O licitante será imediatamente 
informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
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§ 2º Os licitantes poderão oferecer 

lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no 
edital. 

 

§ 3º O licitante somente poderá 
oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo 
de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta. 

 

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais 
lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

 
§ 5º Durante a sessão pública, os 

licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 
 
Modos de disputa 
 
Art. 31. Serão adotados para o envio de 

lances no pregão eletrônico os seguintes modos de 
disputa: 

 
I - aberto - os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 
conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou 

 
II - aberto e fechado - os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado, conforme o critério de julgamento 

adotado no edital. 
 
Parágrafo único. No modo de disputa 

aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença 
de valores ou de percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
Modo de disputa aberto 
 
Art. 32. No modo de disputa aberto, de 

que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio 

de lances na sessão pública durará dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

 

§ 1º A prorrogação automática da etapa 
de envio de lances, de que trata o caput, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários. 
 
§ 2º Na hipótese de não haver novos 

lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 

 
§ 3º Encerrada a sessão pública sem 

prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela 

equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço disposto 
no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

 
Modo de disputa aberto e fechado 

Art. 33.  No modo de disputa aberto e 

fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a 
etapa de envio de lances da sessão pública terá duração 
de quinze minutos. 

§ 1º  Encerrado o prazo previsto 
no caput, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o 
período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 

§ 2º  Encerrado o prazo de que trata o 
§ 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 

com valores até dez por cento superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

§ 3º  Na ausência de, no mínimo, três 
ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento do prazo. 

§ 4º  Encerrados os prazos 
estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os 
lances em ordem crescente de vantajosidade. 
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§ 5º  Na ausência de lance final e 

fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá 
o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, 
o disposto no § 4º. 

§ 6º  Na hipótese de não haver licitante 
classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, 
auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, 
admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
disposto no § 5º. 

Desconexão do sistema na etapa de lances 
 
Art. 34. Na hipótese de o sistema 

eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 

etapa de envio de lances da sessão pública e 

permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

 
Art. 35. Quando a desconexão do 

sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa 
e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

 
Critérios de desempate 
 

Art. 36. Após a etapa de envio de 

lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação 
do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à 
primeira hipótese. 

 
Art. 37. Os critérios de desempate 

serão aplicados nos termos do art. 36, caso não haja 
envio de lances após o início da fase competitiva. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de 

persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada 
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 
 

 

 

CAPÍTULO IX 
DO JULGAMENTO 

 
Negociação da proposta 

 
Art. 38. Encerrada a etapa de envio de 

lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 
em condições diferentes das previstas no edital. 

 
§ 1º A negociação será realizada por 

meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
§ 2º O instrumento convocatório deverá 

estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado 
da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 

proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado 
após a negociação de que trata o caput. 

 
Julgamento da proposta 
 
Art. 39. Encerrada a etapa de 

negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação no edital, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições 

do edital, observado o disposto no Capítulo X. 
 

CAPÍTULO X 
DA HABILITAÇÃO 

 
Documentação obrigatória 
 

Art. 40. Para habilitação dos licitantes, 
será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

 
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-

financeira; 

IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 
V - ao cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no 
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inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
 
Parágrafo único. A documentação 

exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e 

V do caput poderá ser substituída pelo Certificado de 
Registro Cadastral no Município. 

 

Art. 41. Quando permitida a 
participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante 
documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
com tradução livre. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de o 
licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, 
os documentos de que trata o caput serão traduzidos 
por tradutor juramentado no País e apostilados nos 
termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, 

ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

 
Art. 42. Quando permitida a 

participação de consórcio de empresas, serão exigidas: 
 
I - a comprovação da existência de 

compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, com indicação da empresa líder, que 
atenderá às condições de liderança estabelecidas no 
edital e representará as consorciadas perante a União; 

 
II - a apresentação da documentação 

de habilitação especificada no edital por empresa 
consorciada; 

 
III - a comprovação da capacidade 

técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos 
de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no 
edital; 

 
IV - a demonstração, por cada empresa 

consorciada, do atendimento aos índices contábeis 
definidos no edital, para fins de qualificação econômico-
financeira; 

 
V - a responsabilidade solidária das 

empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, 
nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato; 

 

VI - a obrigatoriedade de liderança por 

empresa brasileira no consórcio formado por empresas 
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no 
inciso I; e 

 

VII - a constituição e o registro do 
consórcio antes da celebração do contrato. 

 

Parágrafo único. Fica vedada a 
participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, por meio de mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

 
Procedimentos de verificação 

 
Art. 43. A habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do Registro Cadastral, nos 
documentos por ele abrangidos. 

 
§ 1º Os documentos exigidos para 

habilitação que não estejam contemplados no Registro 

Cadastral serão enviados nos termos do disposto no art. 
26. 

 
§ 2º Na hipótese de necessidade de 

envio de documentos complementares após o 
julgamento da proposta, os documentos deverão ser 
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo 

definido no edital, após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º 
do art. 38. 

 
§ 3º A verificação pelo órgão ou 

entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 
§ 4º Na hipótese de a proposta 

vencedora não for aceitável ou o licitante não atender 
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital. 

 
§ 5º Na hipótese de contratação de 

serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 
apresentação de planilha de composição de preços, esta 
deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, 

no prazo fixado no edital, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 
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§ 6º No pregão, na forma eletrônica, 

realizado para o sistema de registro de preços, quando 
a proposta do licitante vencedor não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, poderá 
ser convocada a quantidade de licitantes necessária 

para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de 
classificação, observado o preço da proposta vencedora, 
precedida de posterior habilitação, nos termos do 

disposto no Capítulo X. 
 
§ 7º A comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 
de pequeno porte será exigida nos termos do disposto 
no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 

2015. 
 
§ 8º Constatado o atendimento às 

exigências estabelecidas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 

CAPÍTULO XI 

DO RECURSO 
 

Intenção de recorrer e prazo para recurso 
 
Art. 44. Declarado o vencedor, 

qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na 
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
§ 1º As razões do recurso de que trata 

o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias, 
sob pena de decadência. 

 

§ 2º Os demais licitantes ficarão 
intimados para, se desejarem, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data 
final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

 

§ 3º A ausência de manifestação 
imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na 
decadência desse direito, e o pregoeiro estará 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

 

§ 4º O acolhimento do recurso 
importará na invalidação apenas dos atos que não 
podem ser aproveitados. 

 

CAPÍTULO XII 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 
Autoridade competente 

 
Art. 45. Decididos os recursos e 

constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e 
homologará o procedimento licitatório, nos termos do 
disposto no inciso V do caput do art. 13. 

 
 
 

Pregoeiro 
 
Art. 46. Na ausência de recurso, caberá 

ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e 
propor a homologação, nos termos do disposto no inciso 

IX do caput do art. 17. 

 
CAPÍTULO XIII 

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA 
HABILITAÇÃO 

 
Erros ou falhas 
 

Art. 47. O pregoeiro poderá, no 
julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível 
aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 
 

Parágrafo único. Na hipótese de 
necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento de 
que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

 
CAPÍTULO XIV 

DA CONTRATAÇÃO 
 
Assinatura do contrato ou da ata de registro de 

preços 
 
Art. 48. Após a homologação, o 

adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou 
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a ata de registro de preços no prazo estabelecido no 

edital. 
 
§ 1º Na assinatura do contrato ou da 

ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato ou da ata de registro de preços. 

 
§ 2º Na hipótese de o vencedor da 

licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato 
ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser 
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da 
aplicação das sanções de que trata o art. 49. 

 

§ 3º O prazo de validade das propostas 

será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo 
diverso no edital. 

 
CAPÍTULO XV 
DA SANÇÃO 

 
Impedimento de licitar e contratar 

 
Art. 49. Ficará impedido de licitar e de 

contratar com o Município e será descredenciado no 
Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o 

direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I - não assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços; 
II - não entregar a documentação 

exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
IV - causar o atraso na execução do 

objeto; 
V - não mantiver a proposta; 
VI - falhar na execução do contrato; 
VII - fraudar a execução do contrato; 
VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 
X - cometer fraude fiscal. 
 

§ 1º As sanções descritas no caput 

também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido 
sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

administração pública. 
 
§ 2º As sanções serão registradas e 

publicadas no Registro Cadastral. 
 

CAPÍTULO XVI 
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

 
Revogação e anulação 

 
Art. 50. A autoridade competente para 

homologar o procedimento licitatório de que trata este 
Decreto poderá revogá-lo somente em razão do 
interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por 
meio de ato escrito e fundamentado. 

 
Parágrafo único. Os licitantes não 

terão direito à indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
contratado de boa-fé ao eventual ressarcimento dos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

 
CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Orientações gerais 
 

Art. 51. Os horários estabelecidos no 
edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o Horário de Mato Grosso do Sul, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 

 
Art. 52. Os participantes de licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito 
público subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto e qualquer interessado 
poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo 
real, por meio da internet. 

 
Art. 53. As propostas que contenham a 

descrição do objeto, o valor e os documentos 
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complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 
 
Art. 54. Os arquivos e os registros 

digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à 

disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
Art. 55. O Município poderá editar 

normas complementares ao disposto neste Decreto e 
disponibilizar informações adicionais, em meio 
eletrônico. 

 
Art. 56. Este Decreto entra em vigor 

em 01 de Abril de 2020. 

 
Chapadão do Sul-MS, 01 de Abril de 2020. 

 
 

 

 
DECRETO Nº 3.261, DE 1º DE ABRIL DE 2020. 

 
 

“Autoriza o funcionamento da Feira Livre 
Municipal no dia 1º de abril de 2020, e dá 
outras providências”.  

 
 

O Prefeito Municipal de Chapadão do 
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e, 
 
Considerando a excepcionalidade da 

atividade autônoma e de cultivo e comercialização de 
produtos perecíveis,  

 

D E C R E T A:  
 
Art. 1º.  Fica autorizado o 

funcionamento da Feira Livre Municipal, 
excepcionalmente, no dia 1º de abril de 2020, das 16 
as 19:30 horas. 

 

§1º.  Não será permitido a montagem 
de mesas e cadeiras para consumos de alimentos ou 

bebidas no local da feira. 
 

§2º. Deverá ser respeitado o 

quantitativo de 01 (uma) pessoa a cada 10 (dez) metros 
quadrados e o distanciamento adequado em caso de 
filas para atendimento nos boxes, não sendo permitido 
aglomeração. 

 
§3º. A montagem e abastecimento dos 

boxes, pelo seus respectivos feirantes, deverá ser 

efetuada com antecedência, para que não haja 
aglomeração de pessoas. 

 
 Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor 

na data da sua publicação, mantidas as disposições do 
Decreto nº 3.253, de 23 de março de 2020. 

 
Chapadão do Sul - MS, 1º de abril de 2020. 

 

 

 
DECRETO Nº 3.263, DE 1º DE ABRIL DE 2020. 

 
 

“Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, nos termos do art. 67, 
XXXVIII da Lei Orgânica do Município”.  

 
 

O Prefeito Municipal de Chapadão do 

Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
D E C R E T A:  

 
Considerando a situação de 

emergência causada pela pandemia mundial do 
coronavírus (SARS-CoV-2) e as projeções de 
contaminação realizadas por especialistas para os 
próximos dias; 

 
Considerando o disposto no art. 196 

da Constituição Federal, segundo o qual 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 
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universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação;  
 
Considerando o disposto na Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;  

 
Considerando a Medida Provisória nº 

926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 
Considerando a Portaria nº 188, de 3 

de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN);  

 
Considerando as medidas de 

emergência em saúde pública de importância nacional e 

internacional dispostas no Regulamento Sanitário 

Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 
10.212, de 30 de janeiro de 2020;  

 
Considerando o Decreto nº 15.391, de 

16 de março de 2020, do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, que dispõe sobre as medidas 
temporárias a serem adotadas no âmbito da 

Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, 
para prevenção do contágio da doença COVID-19 e 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense; 

 

Considerando a necessidade quanto a 
tomada iminente e severa de medidas eficazes 

objetivando conter tanto a circulação quanto a 
aglomeração de pessoas no território do município;  

 
Considerando os Decretos Municipais 

publicados adotando medidas relacionadas à situação 

de emergência relacionada ao (Covid-19); 
 
Considerando o disposto no artigo 65 

da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 
2000, a situação financeira do Município e a necessidade 
de se estabelecerem mecanismos que garantam a 
continuidade da atuação pública no âmbito municipal, 

mediante avaliação e gestão fiscal responsável, 
buscando eficiência e transparência na alocação dos 
recursos públicos; 

Considerando as limitações financeiras 

do Município e a necessidade de se estabelecem 
mecanismos que garantam a continuidade da prestação 
dos serviços públicos essenciais a comunidade; 

 

Considerando que o Município de 
Chapadão do Sul/MS possui economia dependente das 
ações do Poder Público, sobretudo no âmbito municipal, 

que por sua vez dependem da estabilidade dos repasses 
financeiros constitucionais (ICMS, FPM, IPVA) e 
transferências fundo a fundo (FUNDEB, transporte 
escolar, etc.); 

 
Considerando que a autonomia 

política, financeira e administrativa é “conditio sine qua 
non” para consecução e continuidade do Pacto 
Federativo, o que, por sua vez, está intimamente ligada 
à própria estabilidade orçamentária do Município; e 

 
Considerando a Decisão do Ministro do 

STF Alexandre de Moraes acerca da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6.357, datada de 29 de março 
de 2020; 

 
DECRETA:  
 
Art. 1º.   Fica reconhecida, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, notadamente para as dispensas do 
atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei nº 
1.216, de 24 de junho de 2019 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Exercício de 2020), e da limitação de 
empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 
2020, alicerçado na redação do art. 67, XXXVIII da Lei 

Orgânica do Município. 
 

Art. 2º.  Ficam mantidas as 
disposições contidas na declaração da situação de 
emergência proveniente do Decreto nº 

3.251/2020 e 3.259/2020.  
 
Parágrafo Único.  Aos órgãos e 

entidades da Administração Municipal fica 
autorizada a adoção das medidas administrativas 
cabíveis e necessárias ao enfrentamento da 
pandemia (Covid-19).  

 
Art. 3º.  Ficam convalidados os Decretos 

3251/2020, 3253/2020, 3254/2020 e 3255/2020, 

3258/2020 e 3259/2020 - editados pelo Poder 
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Executivo Municipal adotando medidas relacionadas à 

emergência de saúde pública de importância 
internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19). 

 
Art. 4º. O Poder Executivo encaminhará 

mensagem ao Poder Legislativo Municipal quanto ao 
reconhecimento do Estado de Calaminada Pública para 
os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de 
Resposnsabilidade Fiscal. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Chapadão do Sul - MS, 1º de abril de 2020. 
 

 

 
AVISO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 

 
 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado 
de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 091/2020, torna 
público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MAIOR 
LANCE/OFERTA”, visando à contratação de Instituição 
Financeira, para operar os serviços de processamento e 

gerenciamento de créditos da folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais ativos, abrangendo 
ainda os admitidos durante a vigência e execução do 
contrato, sem ônus para a contratante. 
 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos 

Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 17 
de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas (MS), na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão do Sul/MS. 
 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 
impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, 

fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se 
seguir, no mesmo local e horário. 

 

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 
ao Departamento de Licitações e pelo e-mail 
licita.chapadao@outlook.com. 
 

 Chapadão do Sul/MS, em 01 de abril de 2020. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 091/2020 

 

 
AVISO  

REGISTRO DE PREÇO 014/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 
 
 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 091/2020, torna 
público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 
Preço Por Item”, visando à futura aquisição de frutas, 
verduras e legumes com fornecimento diário, em 
atendimento ao Fundo Municipal de Cultura e Esporte, 
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 
Assistência Social, Fundo Municipal de Direito do Idoso 
e Secretarias Municipais. 

 
Considerando que houve a suspensão do processo 
supracitado, devido a situação de emergência 
causada pela pandemia mundial do coronavírus 
(SARS-CoV-2) e as projeções de contaminação 
realizadas por especialistas, informamos nova 

data para abertura do certame licitatório, 

conforme segue. 
 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos 
Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 08 

de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas (MS), na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão do Sul/MS. 
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 
impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, 
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se 

seguir, no mesmo local e horário. 
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Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 
ao Departamento de Licitações e pelo e-mail 
licita.chapadao@outlook.com. 
 

 
Chapadão do Sul/MS, em 01 de abril de 2020. 

 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 091/2020 

 

 
AVISO  

REGISTRO DE PREÇO 017/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
 
 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 091/2020, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à futura contratação de 

empresa para fornecimento parcelado de pães e leite 

em atendimento aos Fundos e Secretarias Municipais. 

 

Considerando que houve a suspensão do processo 

supracitado, devido a situação de emergência 

causada pela pandemia mundial do coronavírus 

(SARS-CoV-2) e as projeções de contaminação 

realizadas por especialistas, informamos nova 

data para abertura do certame licitatório, 

conforme segue. 

 

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos 
Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 06 
de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas (MS), na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão do Sul/MS. 

 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 
impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, 
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se 
seguir, no mesmo local e horário. 

 

 

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 
ao Departamento de Licitações e pelo e-mail 
licita.chapadao@outlook.com. 
 

 
 Chapadão do Sul/MS, em 01 de abril de 2020. 

 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 091/2020 

 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 

 
 

Objetivo e finalidade: Contratação de empresa para 

execução da obra de ampliação de bloco no CEI Sonho 
Meu (área a construir: 306 m²), localizado na Rua 

Chumbo, lote 12, quadra D-06, Bairro Espatódia, neste 
município, conforme projeto básico, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial 
descritivo, edital e seus anexos. 
 
Foi adjudicado e homologado o resultado pela 
autoridade competente à empresa: Modular 

Construções Eireli – ME, CNPJ 20.138.644/0001-58, no 
valor de R$ 384.857,26 (trezentos e oitenta e quatro 
mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis 
centavos). 
 

Chapadão do Sul/MS, em 01 de abril de 2020. 

 

 
Suelem Carvalho Duarte 

Presidente CPL 
Portaria 609/2019 

 

 
RETIFICAÇÃO – DOS ITENS FRACASSADOS 

 
Segue na íntegra o correto: 

 
RESULTADO  

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 
 

Objetivo e finalidade: a aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural, para o fornecimento diário de frutas, 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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verduras e legumes, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de 
Saúde, Fundo Municipal de Direito do Idoso, Fundo 
Municipal de Assistência Social, para o período de 12 
(doze) meses. 

 
Foi adjudicado e homologado o resultado pela 
autoridade competente aos interessados: Izaura 

Marinho Barbosa, com Alface 2482 pé à R$ 3,87 o pé; 
cebolinha 2000 maço à R$ 3,38 o maço; couve 925 
maço à R$ 3,83 o maço; limão 20 kg à R$ 4,22 o kg, 
total do agricultor R$ 19.992,49 (dezenove mil e 
novecentos e noventa e dois reais e quarenta e nove 
centavos). Maria de Fátima Teixeira com Alface 1000 pé 

à R$ 3,87 o pé; abobrinha verde 753 kg à R$ 4,07 o kg; 
banana 40 kg à R$ 4,49 o kg; cebolinha 700 maços à 
R$ 3,38 o maço; jiló 103 kg à R$ 5,50 o kg; pepino 179 
kg à R$ 4,65 o kg; salsa 175 maços à R$ 3,37 o maço; 
tomate 358 kg à R$ 5,44 o kg; vagem 74 kg à R$ 10,48 
o kg; limão 105 kg à R$ 4,22 o kg; berinjela 220 kg à 

R$ 4,46 o kg, total do agricultor R$ 15.616,25 (quinze 

mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco 
centavos). Iolan Forlin com abobrinha verde 1427 kg à 
R$ 4,07 o kg; beterraba 1728 kg à R$ 4,00 o kg; repolho 
verde 2000 kg à R$ 3,64 o kg; total do agricultor R$ 
19.999,89 (dezenove mil e novecentos e noventa e 
nove reais e oitenta e nove centavos). Edemar Waldow 
com abobrinha verde 300 kg à R$ 4,07 o kg; alface 1000 

pé à R$ 3,87 o pé; beterraba 250 kg à R$ 4,00 o kg; 
cebolinha 600 maços à R$ 3,38 o maço; cenoura 120 
kg à R$ 3,88 o kg; pepino 177 kg à R$ 4,65 o kg; quiabo 
20 kg à R$ 8,30 o kg; repolho verde 250 kg à R$ 3,64 
o kg; rúcula 180 maços à R$ 4,11 o maço; salsa 175 
maços à R$ 3,37 o maço; vagem 73 kg à R$ 10,48 o 

kg; total do agricultor R$ 12.396,24 (doze mil e 
trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro 

centavos). Maria Olimpia de Freitas com alface 1200 pé 
a R$ 3,87 o pé; almeirão 100 maços à R$ 3,23 o maço; 
brócolis 80 maços à R$ 7,48 o maço; beterraba 490 kg 
à R$ 4,00 o kg; chicória 100 maços à R$ 2,83 o maço; 
couve 780 maços à R$ 3,83 o maço; cenoura 120 kg a 

R$ 3,88 o kg; mandioca descascada 560 kg à R$ 4,81 o 
kg; jiló 102 kg à R$ 5,50 o kg; milho verde 20 kg à R$ 
6,13 o kg; repolho verde 940 kg à R$ 3,64 o kg; tomate 
rasteiro 356 kg à R$ 5,44 o kg; total do agricultor R$ 
19.996,84 (dezenove mil e novecentos e noventa e seis 
reais e oitenta e quatro centavos). Laide Aleixo com 
hortelã 40 maços à R$ 4,80 o maço; alface 1000 pé à 

R$ 3,87 o pé; cebolinha 1030 maços à R$ 3,38 o maço; 
cenoura 120 kg à R$ 3,88 o kg; tomate rasteiro 356 kg 
à R$ 5,44 o kg; brócolis 80 maços à R$ 7,48 o maço; 

couve 800 maços à R$ 3,83 o maço; abóbora cabotian 

250 kg à R$ 3,51 o kg; mamão 200 kg à R$ 4,92 o kg; 

pepino 177 kg à R$ 4,65 o kg; abobrinha verde 700 kg 
à R$ 4,07 o kg; beterraba 200 kg à R$ 4,00 o kg; total 
do agricultor R$ 19.941,59 (dezenove mil e novecentos 
e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 

Karina Pereira Forlin com repolho verde 2000 kg à R$ 
3,64 o kg; abobrinha verde 1500 kg à R$ 4,07 o kg; 
beterraba 1653 kg à R$ 4,00 o kg; total do agricultor 

R$ 19.997,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e 
sete reais). Valderi Nunes de Freitas com alface 1000 
pé à R$ 3,87 o pé; cebolinha 1300 maços à R$ 3,38 o 
maço; abobrinha verde 650 kg à R$ 4,07 o kg; abacaxi 
148 unidades à R$ 5,61 a unidade; beterraba 300 kg à 
R$ 4,00 o kg; cenoura 120 kg à R$ 3,88 o kg; couve 

600 maços à R$ 3,83 o maço; limão 100 kg à R$ 4,22 
o kg; rúcula 180 maços à R$ 4,11 o maço; vagem 73 
kg à R$ 10,48 o kg; pepino 177 kg à R$ 4,65 o kg; total 
do agricultor R$ 18.453,27 (dezoito mil e quatrocentos 
e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos). 
Loidemar Antonio de Lima com alface 3188 pé à R$ 3,87 

o pé; couve 2000 maços à R$ 3,83 o maço; total do 

agricultor R$ 19.997,56 (dezenove mil e novecentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). O 
montante do certame totalizou R$ 166.391,13 (cento e 
sessenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e 
treze centavos), restando fracassado os itens: batata 
doce, cebola nacional, chuchu, farinha de mandioca, 
gengibre, laranja, melancia. 

 
Chapadão do Sul-MS, 25 de março de 2020. 

 
 

Suelem Carvalho Duarte 
Presidente CPL 

 

 

RATIFICAÇÃO  
 
 

Reconheço e Ratifico a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO em favor da empresa Bristol – Myers 
Squibb Farmacêutica Ltda, conforme parecer 

exarado no Processo nº 324/2020. 
 
 

Chapadão do Sul – MS, 01 de Abril de 2020. 

 

João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 002/2020-SEFIP 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A DISCUSSÃO DO PROJETO DA LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 

PARA O 
 EXERCÍCIO DE 2021 

 
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul - MS, em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar 

Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público, e convoca a sociedade em geral, para participar 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 14 de abril de 2020, às 09:00 horas, no Plenário da Câmara 
Municipal de Chapadão do Sul, situada na Rua 18, nº 758, Centro, com a finalidade de discutir a proposta da LDO – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. 

 
Em razão da pandemia de coronavírus e considerando o Decreto Estadual nº 15.391/2020 e os Decretos 

Municipais 3251, 3253, 3254 e 3255/2020, que proíbem a realização de eventos com aglomeração de pessoas, a 

audiência será transmitida ao vivo no Portal Eletrônico da Prefeitura e no Youtube 
(https://www.youtube.com/user/chapadaoimprensa). 

 
Qualquer cidadão poderá encaminhar suas dúvidas durante e posteriormente à transmissão, atendendo ao 

artigo 48 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). O link para dúvidas e sugestões estará disponível até as 17:00 hs do 
dia 14/04/2020. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, objetivando a 
participação popular, será expedido o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, devendo ser publicado no veículo oficial 
do Município, afixado na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos da cidade, a fim de 
ser dada à publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos. 
 
 

JOÃO CARLOS KRUG 

PREFEITO DE CHAPADÃO DO SUL 
 

 

 
 

PORTARIA Nº 226/2020 
 

CONCEDE APOSENTADORIA POR VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, A SERVIDORA SRA. NÁGILA 
APARECIDA RIBEIRO GARCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 A Diretora Presidente do IPMCS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 917/2013, e 

 
Considerando o implemento das condições exigidas para a concessão do benefício, conforme processo nº 

13/2020.  
 
 RESOLVE:  
  
 Art. 1º - Conceder benefício previdenciário de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, para a servidora Sra. NÁGILA APARECIDA RIBEIRO GARCIA, ocupante do cargo de Profissional 
de Educação, matricula nº 164, do quadro de servidores efetivos do Município de Chapadão do Sul/MS, com 

fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art. 60 da Lei Municipal nº 917/2013.  
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 Art. 2º - Fixar os proventos do benefício de acordo com a Lei e com reajuste anual na forma do disposto no 

artigo 7° da EC/41, por força do Art. 3º, Parágrafo Único da EC/47, que dispõe que os proventos serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em função em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessão da pensão, na forma da Lei. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
              Chapadão do Sul (MS), em 01 de Abril de 2020. 

 
 
                        Agnes Marli Maier Scheer Miler,                            Mariza Schultz,                                   

Diretora Presidente                           Diretora Secretária e de Benefícios 
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PORTARIA Nº. 016/2020 

 
Concede férias a servidora do Poder Legislativo 
Municipal. 

 
 
   O PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHAPADÃO DO SUL - MS, no uso de suas 
atribuições legais. 

 
 
  RESOLVE 
 
  Conceder 10 (dez) dias de férias a 
servidora NATALIA DA SILVA LEAL SCHEER, Diretor de 

Departamento, DAL-04, a partir de 01 de abril de 2020 

a 10 de abril de 2020, referente ao período aquisitivo 
de 2018/2019. 
 
  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Presidência, 01 de abril de 2020 

 
 

Ver. ELTON SILVA 
PRESIDENTE 

 

 
1274ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Indicação n. 1324/2020 Vereador Mika 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente a Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, solicitando a destinação 

de Emenda Parlamentar, para aquisição de uma 
Ambulância de Suporte Básico, visando atendimento ao 
pedido da Cruz Vermelha de Chapadão do Sul, equipada 
com: sinalizador ótico e acústico, maca, com rodas e 
articulada, suporte para soro, instalação de rede de 
oxigênio, com cilindro, válvula, manômetro em local de 
fácil visualização e régua com dupla saída (a primeira 

portando fluxômetro e umidificador de oxigênio e a 
segunda portando aspirador tipo venturi). Reforçando 

Indicação 1047/2019, de autoria do Vereador Mika.  

 

Indicação n. 1325/2020 Vereador Mika 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Deputado Estadual, Londres Machado, 
com cópia ao Diretor Presidente da Energisa, Marcelo 
Vinhais Monteiro, solicitando apoio deste Parlamentar 

junto a empresa de energia elétrica para que sejam 
tomadas providências quanto à reparos de toda a 
extensão da Rede Elétrica da Comunidade Pedra 
Branca, pois, os postes, travessas e cabos estão 
completamente deteriorados. Segue anexo, fotos, com 
os números dos postes. Reforçando Indicação de nº 

1154/2019 de autoria do Vereador Mika. 
 

 
Indicação n. 1326/2020 Vereador Vanderson 

Cardoso 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares Pereira, 
solicitando a aquisição de um aparelho, Analisador de 
Gases do Sangue, denominado Gasômetro, Gasometria, 
que visa avaliar a distribuição de gases presentes na 
corrente sanguínea (oxigênio e gás carbônico), bem 
como, pH e equilíbrio ácido-básico. Também podem ser 

dosados os níveis de sódio, potássio, cálcio iônico e 
cloreto. 
 

 
Indicação n. 1327/2020 Vereador Vanderson 

Cardoso 

 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja efetuada a 
pintura dos Prédios dos Postos de Saúde do Município. 
 

 

Indicação n. 1328/2020 Vereador Vanderson 
Cardoso 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares Pereira, 

solicitando a aquisição de Repelentes, para atender toda 

PODER LEGISLATIVO 
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a Rede Municipal de Ensino, visando proteção das 

crianças contra mosquitos e outros insetos, que é 
sempre uma preocupação. 
 

 

Indicação n. 1329/2020 Vereador Vanderson 
Cardoso 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que façam 
nivelamento do Asfalto na Rua Campo Grande entre a 
Rua Cassilândia e Avenida Mato Grosso do Sul, pois o 

asfalto encontra-se irregular após as obras de 
implantação da rede receptora de água pluvial. 
 

 
Indicação n. 1330/2020 Vereadores Alirio Bacca 

e Paulo Lupatini 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente as Bancadas dos Partidos PP e PSDB, no 
Congresso Nacional, no sentido de que proponham uma 
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) unificando as 
eleições deste ano com o pleito de 2022. 
 

 
Indicação n. 1331/2020 Vereador Andesron 

Abreu 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
solicitando o que segue: 
 

1. Que sejam disponibilizados em todos os setores 
da Administração Municipal, álcool em gel, máscaras, 
luvas, lenços descartáveis, lixeiras com tampa, cartazes 
com orientações, especialmente no cuidado em lavar as 
mãos no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) 
 

2. Autorizar os servidores e empregados públicos, 
que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que 
necessitem da assistência de um dos pais, a executarem 
suas atribuições remotamente, enquanto vigorar norma 
local que suspenda as atividades escolares ou em 
creche; 
3. Autorizar os servidores e empregados públicos 

responsáveis pelo cuidado de pessoa idosa ou de pessoa 

com deficiência a executarem suas atribuições 

remotamente. 
 

 
Indicação n. 1332/2020 Vereador Elton Silva 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Deputado Estadual Beto Pereira, 

solicitando a destinação de Recurso Financeiro, através 
de Emenda Parlamentar, no valor de R$500.000,00 
(Quinhentos mil reais), específica para fins da área da 
SAÚDE. 
 

 
Indicação n. 1333/2020 Vereador Elton Silva 

 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Deputado Estadual, Paulo Corrêa, 
solicitando que seja destinado ao Município de 
Chapadão do Sul, Recurso Financeiro para aquisição de 

10 Motocicletas, modelo Honda Biz, para atender os 
Agentes de Saúde e Enfermeiras, que realizam 
atendimento à domicílio. 
 

 
Indicação n. 1334/2020 Vereador Elton Silva 

 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Deputado Estadual, Paulo Corrêa, 
solicitando que seja destinado ao Município de 

Chapadão do Sul, o ônibus da ONG Onça Pintada para 
atendimento no Município e Assentamento Aroeira. 
 

 

Indicação n. 1335/2020 Vereador Elton Silva 
 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Secretário de Estado SEINFRA, Murilo 

Zauith, solicitando que seja providenciado, com 
urgência, o serviço de “tapa buracos” na Rodovia MS-
306, mais precisamente, no trecho que liga Chapadão 
do Sul a Cassilândia.  
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1275ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Indicação n. 1336/2020 Vereador Elton Silva 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 

cópia a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores 
Zocal Krug, solicitando o fornecimento, de forma 
gratuita, do álcool etílico em gel antisséptico 70° INPM, 
durante esse período que enfrentamos o Covid-19, para 
famílias de baixa renda, levando em consideração o 
cadastro preexistente na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. E ainda, de forma emergencial, 
conceder ao comércio local, que permanece em 
funcionamento, a disponibilização de álcool etílico em 
gel antisséptico 70° INPM, já que, diante da pandemia 
do novo coronavírus, o álcool gel tem virado item raro 
em supermercados e farmácias do país. 

 

 

Indicação n. 1337/2020 Vereador Elton Silva 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
solicitando que sejam tomadas algumas atitudes no 
Município visando coibir ou minimizar o contágio do 

novo coronavírus, são elas: 
 
 

1- Que seja efetuada dedetização específica contra 
o coronavírus em espaços públicos, como 
praças, áreas verdes, calçadas das principais vias da 

cidade e entornos de supermercados, agências 

bancárias, postos de saúde, hospital e demais 
repartições públicas, onde há maior circulação 
de pessoas; 
 

2- Que montem um posto de triagem nos acessos ao 
nosso Município, por meio da Secretaria de Saúde, 

para abordagem de veículos que entram e saem, 
visando que estes forneçam informações sobre 
procedência e objetivo da viagem, e, ainda, e os 
profissionais da saúde devem questionar motoristas 
e passageiros sobre sintomas como febre e tosse. 
Na sequência, deve ser feita medição da 
temperatura corporal. 

 

 

 

 

Indicação n. 1338/2020 Vereador Elton Silva 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia a Secretaria de Assistência Social, Maria das Dores 
Zocal Krug, solicitando estudos quanto usar o Cadastro 

preexistente na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, para pagar benefício a baixa renda contra 
coronavírus. 
 

 
Indicação n. 1339/2020 Vereador Elton Silva 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Diretor-Presidente da SANESUL, Walter 
Carneiro Júnior e ao Diretor-Presidente da ENERGISA, 
Marcelo Vinhais Monteiro, no sentido de que as 

concessionárias de serviços públicos essenciais, como o 
fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, não 

interrompam o fornecimento do serviços, por eventual 
inadimplência do consumidor, enquanto durar o plano 
de contingência de combate ao coronavírus. 
 

 
Indicação n. 1340/2020 Vereadora Alline Tontini 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius e a 
Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal 

Krug, solicitando a distribuição, de forma emergencial, 
de kits Merenda, aos pais/responsáveis das crianças das 
Escolas Públicas e Centros de Educação Infantil do 
Município, e que estão cadastradas no programa Bolsa 
Família, enquanto a Rede Municipal estiver sem aula, 
por prevenção ao covid-19. 
 

 

Indicação n. 1341/2020 Vereadora Alline Tontini 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que sejam 
confeccionadas 44 novas Caçambas Coletoras, para 

designação correta de resíduos sólidos. 
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Indicação n. 1342/2020 Vereadora Alline Tontini 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com 
cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares Pereira, 
solicitando a viabilização de 12 novos leitos 
hospitalares, para atender a demanda do Hospital 
Municipal de Chapadão do Sul -MS. 
 

 

Indicação n. 1343/2020 Vereador Vanderson 
Cardoso 
 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
solicitando sistema de Guarda Patrimonial dia e noite, 

nas Praças e Quadras Poliesportivas do Município. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


