ANO XII

Diário Oficial
Nº 2767

Órgão de divulgação Oficial do município
Segunda-feira, 03 de maio de 2021

Ivinhema MS

Criado pela Lei 1032/2009
MM EDITORACAO & TECNOLOGIA
LTDA:06308429000127

Assinado de forma digital por MM
EDITORACAO & TECNOLOGIA
LTDA:06308429000127
Dados: 2021.05.02 23:52:03 -04'00'

DECRETO Nº. 046, de 07 de Abril de 2021
“Dispõe sobre a Criação e a Nomeação da Comissão para Estudo e Implantação do SIAFIC Municipal, e da
outras e dá outras providências.”
Juliano Barros Donato , Prefeito Municipal de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de sua atribuição
legais:
Considerando que o decreto Federal 10.540/2020 que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único
e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle;
Considerando que a transparência da gestão fiscal os entes federativos em relação á adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, administração Financeira e Controle – Siafic será assegurada pela observância do
padrão mínimo de qualidade estabelecido neste Decreto e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar nº. 101, de 4
de Maio de 2000, sem prejuízo de outras disposições previstas em lei ou em atos normativos aplicáveis;
Considerando a necessidade de se realizar um plano de ação para a regulamentação, sendo imprescindível, portando,
instituir uma comissão para estudo e implantação do SIAFIC Municipal;
Considerando as indicações realizadas pela Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração e Finanças.
Decreta:
Art. 1º Fica criado, junto a Secretaria de Planejamento a Comissão Especial para realizar estudos, planejar e propor a
regulamentação sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – Siafic no
âmbito do Município de Ivinhema:
Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição:
A) Suelen Nunes Venâncio Gomes
b) Adriana Retamero Lazari
c) Laís Veiga da Silva
d) Monica Leila da Silva Sanches Lopes
Art. 3º Fica fixado o prazo de até 03.05.2021 a Comissão Especial para apresentação de seu relatório técnico, que subsidiara as decisões do Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta sobre a matéria.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
.
Ivinhema-MS, 07 de Abril de 2021.
Juliano Barros Donato
Prefeito Municipal
Extrato de Empenho 916
EXTRATO DE EMPENHO
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 50 /2 0 .
PARTES : O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , e a empresa: JOSE KOOL - EPP
DO OBJETO: Contratação de empresa para a seleção e registro dos menores preços para a eventual aquisição de
peças bem como a execução dos serviços serem utilizados e prestados aos veículos pertencentes à frota da secretaria
municipal de Ivinhema-MS
EMP: 9 1 6 /21 VALOR: R$ 519,16 ( Quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos ).
FORO: Ivinhema-MS, 09 de Abril de 2021.
Juliano Barros Donato
Prefeito Municipal
Extrato de Empenho 914
EXTRATO DE EMPENHO
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 02 /2 1 .
PARTES : O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , e a empresa: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS H
DO OBJETO: constitui objetivo do pregão o sistema de registro de preços para o eventual fornecimento de insumos e
materiais permanentes para hospital municipal, atenção básica e centro de especialidades medicas, em atendimento
a secretaria de saúde do município de Ivinhema/MS, e demais especificações e condições constantes no edital e seus
anexos, com o objetivo de constituir o sistema de registro de preços desta prefeitura.
EMP: 914 /21 VALOR: R$ 268,00 ( duzentos e sessenta e oito reais ).
FORO: Ivinhema-MS, 09 de Abril de 2021.
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