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Gabinete do Prefeito 
 
LEI Nº 971/2015 
 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de sorteio 
público para contemplação de lotes e habitações de 
interesse social no âmbito do Município de Água Clara – 
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências”.  
 
O Prefeito Municipal de Água Clara – Estado de Mato Grosso 
do Sul, Excelentíssimo Senhor Silas José da Silva, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
Aprovou e ele Sancionou a seguinte Lei, 
Artigo 1º - O Município de Água Clara – Estado de Mato 
Grosso do Sul, por intermédio do Órgão Gestor das Políticas 
Sociais no âmbito municipal, quando da distribuição de lotes e 
habitações de interesse social, o fará única e exclusivamente 
mediante sorteio público, com acesso irrestrito à toda 
população. 
§ 1º - O sorteio ou entrega a qual se refere o caput somente 
se realizará, quando a quantidade de cadastrados ultrapassar 
40% do total dos bens oferecidos, de forma a garantir a lisura 
do procedimento. Caso não preenchido, deverá ser realizado 
novo cadastramento, mantendo aqueles indivíduos já 
cadastrados. Para realização do sorteio designando-se nova 
data, com o número mínimo de participantes. 
Artigo 2º - Para cumprimento da presente lei, será constituída 
uma comissão compôs ta pelos seguintes membros: 
I – 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal; 
I – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; 
I – 01 (um) representante do movimento comunitário; 
I – 01 (um) representante das igrejas evangélicas do 
Município; 
I – 01 (um) representante da igreja católica do Município. 
Artigo 3º - Será de responsabilidade do Órgão Gestor das 
Políticas Sociais do Município, o cadastramento das famílias 

interessadas, mediante exigências que englobem os seguintes 
quesitos: 
I – Família ou pessoa que esteja em situação de risco social, 
desabrigado ou morando em condições desfavoráveis à 
dignidade humana; 
II- Que resida no município de Água Clara por pelo menos 01 
(um) ano, mediante comprovante oficial; 
III – Que não possua bens imóveis; 
IV- Que não tenha recebido, qualquer título, imóvel de 
propriedade do município, Estado ou União, suas autarquias e 
fundações, em qualquer época, bem como o cônjuge e filhos. 
V- Que comprove ter renda familiar mensal igual ou inferior a 
04 (quatro) salários mínimos para os cadastros referentes a 
terreno e até 02 (dois) salários mínimos para os cadastros de 
moradia; 
VI – Outras situações não incluídas nesta Lei para fins de 
cadastro deverão obter parecer justificado e aprovado pela 
maioria dos membros da comissão. 
§ 1º - O referido cadastrado deverá ser atualizado, sempre 
que necessário, devendo para tanto, ser encerrado até 45 
(quarenta e cinco) dias antes da realização do sorteio público 
para a contemplação de lotes e habitação de interesse social 
e reaberto no primeiro dia útil subseqüente a realização do 
sorteio público. 
§ 2º - Deverá ser confeccionado dois cadastros distintos, 
sendo um para a aquisição de lotes e outro para habitação de 
interesse social e os mesmos serão disponibilizados conforme 
o caso. Sendo excluído de um outro sorteio o contemplado 
anteriormente. 
§ 3º - Fica reservado uma cota de 10% para portadores de 
necessidades especiais/ou enfermidade grave ou incurável, 
conforme a (C.I.D.) - Classificação Internacional de Doenças, 
e de 5% para os Idosos.  
§ 4º - Todo cadastrado deverá sair com o comprovante em 
mãos, demonstrando que este está apto a participar do 
sorteio, estando definido se o mesmo se enquadra no Artigo 3º 
§ 3º desta lei. 
§ 5º - Quando da distribuição de imóveis de que trata esta Lei, 
o Órgão Gestor das Políticas Sociais do Município fará 
publicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no 
mínimo 3 (três) dias seguidos, edital contendo dia, hora, local 
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e relação das famílias devidamente cadastradas, nos 
seguintes meios: 
I – Diário Oficial do Município; 
II – Jornal de circulação no Município; 
III – Rádio; 
IV – Afixação no mural localizado na Prefeitura Municipal, 
Órgão Gestor das Políticas Sociais do Município e Câmara 
Municipal. 
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Água Clara/MS, 15 de Outubro de 2015.  
SILAS JOSÉ DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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TERMO ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097/2015 
 
O Município de Água Clara – MS, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, designada pela Portaria nº 001/2015 de 05.01.2015, 
publicada no Diário Oficial do Município de Água Clara na 
edição de n° 349 de 07 de janeiro de 2.015, com base na Lei 
Nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 006/2013, comunica 
aos interessados o resultado Pregão Presencial nº 048/2015, 
cujo objeto é aquisição de C.B.U.Q (concreto betuminoso 
usinado a quente) e emulsão RR-2C, para atender a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura nos serviços de tapa 
buracos para recuperação da pavimentação asfáltica das ruas 
do perímetro urbano do Município de Água Clara/MS, com 
entrega parcelada, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no anexo I – Termo de Referência do 
Edital, ADJUDICANDO o objeto da licitação a empresa:  
SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 64.781.990/0001-25, conforme ata de julgamento, no 
valor total de R$ 98.670,00 (noventa e oito mil, seiscentos e 
setenta reais). 
 
Água Clara/MS, 06 de outubro de 2015. 
 
Maria Amélia da Silva Rodrigues 
Pregoeira Oficial  
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015 
 
 
Homologo o resultado do procedimento licitatório na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015, tendo como 
objeto aquisição de C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a 
quente) e emulsão RR-2C, para atender a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura nos serviços de tapa buracos para 
recuperação da pavimentação asfáltica das ruas do perímetro 
urbano do Município de Água Clara/MS, com entrega 
parcelada, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no anexo I – Termo de Referência do Edital, em 
favor da empresa abaixo elencada: 
 
SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA., inscrita no 
CNPJ nº 64.781.990/0001-25, no valor total de R$ 98.670,00 
(noventa e oito mil, seiscentos e setenta reais). 
 
Água Clara/MS, 08 de outubro de 2015. 
 
SILAS JOSÉ DA SILVA 
Prefeito Municipal de Água Clara 
 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
O Município de Água Clara – MS, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, designada pela Portaria nº 001/2015 de 05.01.2015, 
publicada no Diário Oficial do Município de Água Clara na 
edição de n° 349 de 07 de janeiro de 2.015, TORNA PÚBLICO 
para conhecimento dos interessados a retificação da 
publicação ocorrida no Diário Oficial do Município de Água 
Clara/MS, do dia 24.09.2015, Páginas 1/2, onde se lê: 
Processo Administrativo nº 127/2015, Pregão Presencial 
nº 047/2015,  leia-se: Processo Administrativo nº 093/2015, 
Pregão Presencial nº 047/2015. Altera-se com base no Art. 
21 § 4º da Lei 8.666/93 e as demais condições permanecem 
inalteradas. 
 
Água Clara/MS, 14 de outubro de 2015. 
 
Maria Amélia da Silva Rodrigues 
Pregoeira Oficial 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 103/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015 
 
O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, através da Pregoeira Oficial, nomeado 
através do Portaria n° 001, de 05 de janeiro de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Município de Água Clara na 
edição de n° 349 de 07 de janeiro de 2015, torna público, será 
realizada no dia 28 de outubro à 09:h00min, a licitação na 
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modalidade Pregão Presencial, a qual será processada e 
julgada de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 de 
21.06.93 e suas alterações posteriores, Lei Federal Nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, combinado com o Decreto nº. 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 
006/2013 e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, e condições previstas neste ato convocatório. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de varrição de vias e logradouros 
públicos, raspagem de terra acumulada nas sarjetas, limpeza 
e lavagem e desinfecção de vias após eventos, capina, roçada 
e poda de árvores e transporte e disposição dos resíduos 
provenientes destes serviços em local apropriado, os serviços 
serão executados no Município de Água Clara/MS, pelo 
período de 04 (quatro) meses, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes nos Anexos I – 
Termo de Referência e IA - Especificações Técnicas deste 
Edital. 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: A abertura e julgamento das 
propostas serão realizados no dia 28 de outubro de 2015, às 
09h00, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Água 
Clara/MS, sito na Rodovia BR 262 Km 135 – Centro, na 
cidade de Água Clara/MS.  
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o 
Edital, bem como maiores informações junto ao Departamento 
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água 
Clara/MS, no endereço acima mencionado no horário das 
07h00 as 11h00, telefone (67) 3239 – 1291, mediante do 
recolhimento da taxa, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), 
retirada, no Setor Tributário, situado na Avenida Luiz Fiúza 
Lima, nº 09, Bairro Jardim Nova Água, ou solicitado por e-mail: 
licitacao@pmaguaclara.ms.gov.br. 
 
Água Clara/MS, 15 de outubro de 2015. 
 
SILAS JOSÉ DA SILVA  
Prefeito Municipal  
Publique-se:  
MARIA AMÉLIA DA SILVA RODRIGUES  
Pregoeira Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


