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Lei Municipal n. 815/2019                
Rochedo/MS, 12 de setembro de 2019. 

 
“Dispõe sobre a aprovação do loteamento em área de expansão urbana, 
denominado Sítios de Recreio Ranchinho’, localizado em área de 
expansão urbana do Município de Rochedo - MS, e dá outras 
providências.”  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga, na conformidade com o disposto no 
inciso VI, do Artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Rochedo, a seguinte L E I: 

 
  Art. 1º - Fica aprovado o loteamento denominado “Sítios de Recreio Ranchinho", transformando a área 

rural em área urbana, de propriedade de ACF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com área total de 8.8011 ha (oito 
hectares, oito mil e onze metros quadrados), sobre matrícula nº 8023, do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Rio 
Negro-MS, constituído de 92 (noventa e dois) lotes, áreas de estrada e de preservação permanente, conforme memorial 
descritivo anexo, bem como, projeto geométrico os quais passam a ser integrantes desta Lei.  

 
  Art. 2º - Serão de responsabilidade dos proprietários as obras de execução de infra estrutura básica, 

constituídas por abertura de ruas, eletrificação, drenagens pluviais, rede de captação e distribuição de água potável, redes de 
captação de esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas e paisagismo, incluindo a arborização de toda 
a área verde, bem como o plantio de uma muda na esquina de cada lote, deverão estar concluídas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados da entrada em vigência desta lei. 
 
  Parágrafo único. O Cronograma de Execução das Obras e Projetos deverão ser apresentado perante a 

Secretaria de Obras do Município, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) dias, da publicação da presente Lei. 
 
  Art. 3º - Fica o responsável pelo loteamento proibido de dar destino final às águas de enxurradas e 

esgotamento sanitário na direção e ao longo de encostas, reservas naturais e nascentes existentes nas proximidades do 
empreendimento, sendo sua obrigação conduzir as redes pluviais e de esgoto sanitário até o encontro com as redes públicas 
existentes. 
 
  Art. 4º - O empresário responsável pelo empreendimento garantirá a execução das obras de infraestrutura 

básica do loteamento, cujo plano obedecerá às seguintes etapas: 
 
  I - para abertura de ruas, execução dos serviços de esgotamento sanitário e execução dos serviços de 

redes de distribuição de água; 
 
  II - para execução dos serviços de implantação de redes de energia elétrica e iluminação pública; 

 
  III - para execução dos serviços de redes pluviais, de pavimentação das ruas, construção de sarjetas, 

meios fios e serviços de arborização e plantio de árvores. 
 
  Art. 5º - O Loteamento denominado "Sítios de Recreio Ranchinho" obedecerá a todas as disposições desta 

Lei, dos incisos e parágrafos do art. 4º e demais dispositivos da lei federal 6766/79, bem como ao disposto nas Leis que 
dispõem sobre o Parcelamento do Solo Urbano do Município de Rochedo/MS. 
 
  Art. 6º - A certidão expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis ao Município de Rio Negro/MS, dando ao 

Poder Executivo ciência do registro do loteamento, autoriza a avaliação e cadastramento dos lotes no serviço público de 
tributação municipal para fins de cobrança do IPTU, cujo pagamento é de responsabilidade do empreendedor. 
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  Parágrafo único. No último dia útil de cada mês, o Empreendedor encaminhará ao serviço público de 

tributação municipal a relação nominal dos adquirentes de lotes, acompanhada dos respectivos contratos de compra e venda, 
para fins de alteração do cadastro municipal. 
 
  Art. 7º - Os proprietários somente poderão terceirizar a implantação dos serviços de redes de água, esgoto 

e eletrificação mediante celebração de contratos com concessionárias do Poder Público e qualquer outra fase com empresa 
de reconhecida idoneidade financeira, apresentando ao Executivo Municipal os respectivos contratos que firmar, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da celebração. 
 
  Parágrafo único. Para assegurar que as obras de infraestrutura básica tenham a qualidade necessária, a 

Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Obras Públicas, fará o acompanhamento e a fiscalização de todas as 
etapas, podendo inclusive questionar e suspender as obras, caso não estejam saindo em conformidade com o padrão de 
qualidade mínima, ficando também assegurado ao Poder Legislativo o direito de proceder ao acompanhamento e à 
fiscalização em todas as etapas de implantação do loteamento e suas benfeitorias. 
 
  Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 

PROCESSO Nº 074/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do 
Decreto Municipal nº 46 de 02 de Setembro de 2019, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO” abaixo relacionada, nos termos da Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações, Lei Federal n. 10.520/02, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ROCHEDO/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 26 de Setembro de 2019, às 
08h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Joaquim Murtinho nº 203, Centro, 
Prefeitura Municipal de Rochedo/MS.  
 
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo 
será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ. 
Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta 
licitação, regularmente cadastrados neste município ou que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e 
seus anexos, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67- 3289 1122), ou no setor de Licitações das 
07h00min às 13h00min. 
 
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. 
 

Rochedo (MS), 12 de Setembro de 2019. 
 

RENATO FRANCO DO NASCIMENTO 
PREGOEIRO MUNICIPAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
O Prefeito do Município de Rochedo/MS, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo administrativo de 
Dispensa de Licitação nº.34/2019, vem RATIFICAR a declaração de dispensa de licitação para a CONTRATAÇÃO DA 
EMPRESA  RODRIGUES & FRANCHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE INALAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, determinando que se proceda a 
publicação do devido extrato.  
DISPENSA: 34/2019 
PROCESSO: 70/2019 
VALOR: R$ 1.667,00 (um mil, seissentos e sessenta e sete reais). 

ROCHEDO/MS, 09 de Setembro de 2019. 
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
ROCHEDO-MS 

 



 

ED. Nº 252/2019 ANO 3     DIÁRIO   OFICIAL DE  ROCHEDO – MS,  SEXTA-FEIRA,  13 DE SETEMBRO DE 2019 
 

www.rochedo.ms.gov.br 
Telefone: (67) 3289-1122 

Página 3 de 3 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

PROCESSO Nº 072/2019 
A Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do 
Decreto Municipal nº 046 de 02 de Setembro de 2019, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” abaixo relacionada, nos termos da Lei 
8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n. 10.520/02, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE ROCHEDO/MS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 25 de Setembro de 2019, às 
11h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Joaquim Murtinho nº 203, Centro, 
Prefeitura Municipal de Rochedo/MS.  
 
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos ou solicitado no e-
mail licitacao_rochedo@hotmail.com, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital 
devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ. Poderão participar do certame licitatório, interessados 
comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que 
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (67- 3289 1122), ou no setor de Licitações das 07h00min às 13h00min. 
 
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. 
 

Rochedo (MS), 12 de Setembro de 2019. 
RENATO FRANCO DO NASCIMENTO 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

PROCESSO Nº 073/2019 
A Prefeitura Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do 
Decreto Municipal nº 046 de 02 de Setembro de 2019, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” 
abaixo relacionada, nos termos da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n. 10.520/02, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE 
PARA APLICAÇÃO A FRIO A BASE DE CAP CONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 25KG, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 25 de Setembro de 2019, às 
08h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Joaquim Murtinho nº 203, Centro, 
Prefeitura Municipal de Rochedo/MS.  
Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos ou solicitado no e-
mail licitacao_rochedo@hotmail.com, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital 
devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ. Poderão participar do certame licitatório, interessados 
comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que 
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (67- 3289 1122), ou no setor de Licitações das 07h00min às 13h00min. 
 
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. 
 

Rochedo (MS), 12 de Setembro de 2019. 
RENATO FRANCO DO NASCIMENTO 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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