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“Substitui
membro
da
Comissão
Intersetorial de Medidas Socioeducativas e
dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do
sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada para compor a
Comissão Intersetorial de Medidas Socioeducativas,
instituída pelo Decreto nº 3.164, de 28 de agosto de
2019, os membros abaixo nominados, em conformidade
com a indicação dos respectivos órgãos:

DECRETO Nº 3.251, DE 18 DE MARÇO DE 2020
“Dispõe sobre as medidas temporárias a serem
adotadas, no âmbito da Administração Pública do
Município de Chapadão do Sul/MS, para
prevenção do contágio da doença COVID-19 e
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (SARS-CoV-2) em nosso Município, e
dá outras providências”.

IV – Representante do Ministério Público:
Suplente: Renata Ribeiro Prudente em substituição à
Alana Teixeira Mazaro.
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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
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 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 de se
manter a prestação dos serviços públicos no Município
de Chapadão do Sul e a imprescindibilidade de a
Administração Pública adotar ações coordenadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus,
bem como estar preparada para oferecer respostas
rápidas às demandas que possam ser geradas pela
pandemia;
D E C R E T A:
Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre as
medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da
Administração Pública do Município de Chapadão do Sul,
para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e o
enfrentamento da emergência de saúde pública de
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importância internacional decorrente do coronavírus
(SARSCoV-2), no município de Chapadão do Sul/MS.
Art. 2º.
Ficam suspensos, salvo
mediante autorização expressa do Prefeito Municipal de
Chapadão do Sul:
I - a realização de atividades de
capacitação, de treinamento ou de qualquer evento
coletivo pelos órgãos ou pelas entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta que
impliquem a aglomeração de pessoas;
II - a participação de servidores ou de
empregados públicos em eventos oficiais em outros
Estados da federação e a realização de viagens
internacionais ou interestaduais custeadas pela
Administração Pública Municipal;
III - o gozo de férias pelos servidores
da área da saúde durante a vigência deste Decreto.
Parágrafo
único.
A
Secretaria
Municipal de Saúde expedirá orientações técnicas à
inciativa privada quanto à não realização de quaisquer
eventos coletivos que impliquem a aglomeração de
pessoas e a outras ações.
Art. 3º. Qualquer servidor, empregado
público, terceirizado, colaborador, trainee, estagiário ou
aprendiz
que
apresentar febre
ou condições
respiratórias (tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e
batimento das asas nasais) deverá entrar em contato
com a Administração Pública Municipal, por intermédio
de sua chefia imediata onde exerce as funções, para
informar a existência de sintoma(s), passando a ser
considerado um caso suspeito.
Art. 4º. Os agentes mencionados no
art. 3º deste Decreto que, antes da vigência da presente
norma, regressaram ou tiveram contato direto com
pessoas que regressaram de locais com transmissão
comunitária do vírus da COVID-19, conforme dados do
Ministério da Saúde e boletins epidemiológicos das
Secretarias
de
Saúde,
independentemente
de
apresentarem sintomas, deverão comunicar este fato à
chefia imediata para que seja analisada a conduta a ser
tomada.
Art. 5º. Aos agentes mencionados no
art. 3º deste Decreto que venham a regressar, durante
a vigência desta norma, de locais com transmissão
comunitária do vírus da COVID-19, conforme dados do
Ministério da Saúde e boletins epidemiológicos das
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Secretarias de Saúde, bem como àqueles que tenham
contato ou convívio direto com caso suspeito ou
confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes
medidas:
I - os que apresentem sintomas
(sintomáticos) da COVID-19 deverão procurar um
serviço de saúde e ser afastados do trabalho, sem
prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de
14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica;
e
II - os que não apresentem sintomas
(assintomáticos) da COVID-19 deverão desempenhar,
em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho,
pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar do retorno ao
Município, as funções determinadas pela chefia
imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do
emprego, vedada a sua participação em reuniões
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da
repartição pública.
§1º. De forma excepcional, na hipótese
do inciso I deste artigo, não será exigido o
comparecimento físico para a perícia médica daqueles
que forem considerados como caso suspeito ou
diagnosticados com a doença e receberem atestado
médico externo.
§2º. Nas hipóteses dos incisos I e II do
caput deste artigo, o agente deverá entrar em contato
telefônico com o setor de recursos humanos do órgão
ou da entidade de lotação e enviar cópia digital do
atestado por e-mail a ser divulgado internamente pelo
respectivo titular.
§3º. Os atestados serão homologados
administrativamente.
§4º. O servidor, empregado público,
terceirizado, colaborador, trainee, estagiário ou
aprendiz que não apresentar sintomas ao término do
período de afastamento deverá retornar às suas
atividades normalmente, devendo procurar nova
avaliação médica apenas se os sintomas persistirem.
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responsabilidade destas em adotar todos os meios
necessários para conscientizar seus funcionários que
ingressam nas dependências dos órgãos e das entidades
municipais quanto aos riscos da COVID-19, e quanto à
necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de
febre ou de sintomas respiratórios, estando as
empresas passíveis de responsabilização contratual em
caso de omissão que resulte prejuízo à Administração
Pública.
Art. 7º. Fica vedada a participação em
reuniões presenciais, no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Municipal Direta ou Indireta,
de qualquer pessoa que:
I - tenha regressado, nos últimos 7
(sete) dias da data da reunião a que se refere o caput
deste artigo, de locais com transmissão comunitária do
vírus da COVID-19, conforme dados do Ministério da
Saúde e boletins epidemiológicos das Secretarias de
Saúde; ou
II - apresente quaisquer sintomas da
COVID-19.
Art. 8º.
Para o enfrentamento da
emergência de saúde decorrente do coronavírus
poderão ser adotadas as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização
compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas
profiláticas; e/ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV
estudo
ou
investigação
epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e
manejo de cadáver.

§5º. O retorno ao trabalho presencial,
no caso de inciso II deste artigo, poderá ser antecipado
caso seja apresentado resultado negativo para o teste
de COVID-19.

§1º.
Para fins de aplicação deste
Decreto, serão consideradas, no que couber, as
definições de “isolamento” e de “quarentena” previstas
na Lei Federal nº 13.979, de 2020, assim como as
definições estabelecidas pelo art. 1º do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto
Federal nº 10.212, de 2020.

Art. 6º. Os gestores dos contratos de
prestação de serviços à Administração Municipal
deverão notificar as empresas contratadas quanto à

§2º. As medidas previstas neste artigo
somente poderão ser determinadas com base em
evidências científicas e em análises sobre as
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informações estratégicas em saúde, sendo limitadas, no
tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.
§3º. Ficam asseguradas às pessoas
afetadas pelas medidas constantes deste artigo todas
as garantias previstas na Lei Federal nº 13.979, de
2020.
Art.
9º.
O
processo
de
compra/contratação emergencial, por dispensa de
licitação, de bens, serviços e de insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de que trata este Decreto, conforme
determinado no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de
2020, deverá ser instruído com justificativa técnica,
parecer jurídico e, no que couber, com os elementos
indicados no art. 26, parágrafo único, incisos I a IV, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 10.
O setor responsável pela
fiscalização e pelo controle dos serviços de manutenção
do respectivo prédio de cada órgão e entidade deverá
aumentar a frequência de limpeza dos banheiros,
elevadores, corrimãos e maçanetas, além de
providenciar a aquisição dos insumos de limpeza
suficientes e necessários para essas medidas.
Saúde deverá:

Art. 11.

A Secretaria Municipal de

I
organizar
campanhas
de
conscientização dos riscos e das medidas de higiene
necessárias para evitar o contágio da COVID-19;
II - publicar boletins diários de
acompanhamento do cenário da doença e das diretrizes
para vigilância, prevenção e controle desenvolvidas no
município.
Parágrafo único. As medidas de que
trata o caput deste artigo constarão do site oficial da
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul.
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providências administrativas necessárias para evitar a
propagação interna do coronavírus, inclusive:
I - a redução temporária do quantitativo
de pessoas que podem permanecer, simultaneamente,
em ambiente de uso coletivo nas dependências do
prédio do órgão ou da entidade.
Parágrafo único. As medidas a que se
refere o caput deste artigo devem ser previamente
submetidas à análise da Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 14.
Os agentes públicos que
tenham mais de 60 (sessenta) anos, deverão executar
suas atividades por trabalho remoto, cujos critérios
serão firmados com o representante de sua unidade de
lotação.
Art. 15. As normativas do Ministério da
Saúde, aplicáveis aos Estados da Federação, já
publicadas quando da edição deste Decreto e aquelas
que venham a ser editadas ao longo de sua vigência,
ficam automaticamente internalizadas no âmbito do
município de Chapadão do Sul.
Art. 16. Os órgãos e as entidades
integrantes da Administração Pública Municipal
poderão, nos limites de suas atribuições, expedir atos
infralegais em conjunto com a Secretaria Municipal de
Saúde para regulamentar o presente Decreto.
Art. 17. O prazo de vigência deste
Decreto dar-se-á até a edição de outro ato normativo
em sentido contrário.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Chapadão do Sul - MS, 18 de março de 2020.

Art. 12. Os órgãos e as entidades da
Administração Pública Municipal deverão priorizar o
atendimento ao público externo, dentro do possível, por
meio eletrônico ou telefônico e, preferencialmente,
realizar reuniões administrativas não presenciais,
utilizando os meios tecnológicos disponíveis.
Art. 13. A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO fica autorizada a adotar outras

Diário Oficial |

| Página 4

Diário Oficial
CHAPADÃO DO SUL – MS
Ano XIII | Nº 2.252 |

Quarta-feira | 18 de Março de 2020

www.chapadaodosul.ms.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 279/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Presidente da Comissão
Permanente de Licitação designada através da Portaria nº 609/2019, torna público aos interessados, que promoverá
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo “Menor Preço Global”, visando à contratação de empresa para
execução de obra de restauração funcional do pavimento (recapeamento), em diversas ruas de Chapadão do Sul,
conforme termo de convenio nº 012/2019 – SGI/COVEN nº 29.488/2019, que entre si celebram a Agencia Estadual de
Gestão de Empreendimentos – AGESUL, CNPJ/MF nº 15.457.856/0001-68 e o município de Chapadão do Sul – MS,
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72.
Local e Data do Certame: O recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 07
de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas (MS), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada a Avenida
Seis, nº 706, 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 17 de março de 2020.
Suelem Carvalho Duarte
Presidente CPL
Portaria 609/2019

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato 4ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 18/2019 originada no Processo Administrativo nº
229/2019, Pregão Presencial nº 024/2019, objeto: futura aquisição de produtos para manutenção da piscina do Centro
Aquático Municipal em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. Vigência: 14/03/2019 a 13/03/2020.
O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que
não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados
através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por
número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os
elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada
na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 19/2019 originada no Processo Administrativo nº
237/2019, Pregão Presencial nº 025/2019, objeto: futura contratação de empresa para aquisição de gêneros
alimentícios (arroz, feijão, açúcar, etc..), 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. Vigência:
15/03/2019 a 14/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que houveram alterações nos valores de alguns produtos constantes na presente Ata, conforme
segue:
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Aditivo 001/2019 – Supressão quantitativos
Item
Adoçante em Pó para forno e Fogo – 400G
Aditivo 002/2019 – Reajuste e Acréscimo
Item
Bombom Sortidos
Aditivo 003/2019 - Reajuste
Item
Óleo de soja 900 ml
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Quantidade
33 Und
Valor Corrigido
de R$ 8,60 para R$ 9,63 (caixa)

Valor Corrigido
de R$ 3,10 para R$ 3,55

Aditivo 004/2019 – Troca de marca
Item
Creme de Leite 200 g

Valor Corrigido
Marca inicial Leitbom para Piracanjuba

Aditivo 005/2020 – Alteração de Razão Social
Mercado Costa Eireli – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.000.097/000371, estabelecida na Avenida Oito, nº 1.288, Centro, no Município de Chapadão do Sul – MS, CEP 79.560-000, neste
ato representado pelo seu proprietário, o senhor Daury Costa da Silva Junior, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da Carteira de Identidade RG nº 1397004 SSP/MS e do CPF nº 731.967.621-49, residente e domiciliado à
Rua 04 de Julho, nº 622, Santa Lúcia, no Município de Paranaíba – MS, CEP 79.500-000.
Leia-se:
D C Produtos Alimentícios Eireli, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.000.097/0003-71, estabelecida na Avenida Oito, nº 1.288, Centro, no Município de Chapadão do Sul – MS, CEP
79.560-000, neste ato representado pelo seu proprietário, o senhor Daury Costa da Silva Junior, brasileiro,
solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 1397004 SSP/MS e do CPF nº 731.967.621-49,
residente e domiciliado à Rua 04 de Julho, nº 622, Santa Lúcia, no Município de Paranaíba – MS, CEP 79.500-000.
Aditivo 006/2020 – Troca de marca
Item
Leite Condensado 395 G

Valor Corrigido
Marca inicial Boa Minas para Piracanjuba

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 20/2019 originada no Processo Administrativo nº
242/2019, Pregão Presencial nº 27/2019, objeto: futura aquisição de polpa de fruta, picolé, sorvete e iogurte, em
atendimento ao Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e
Secretarias Municipais. Vigência: 25/03/2019 a 18/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
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da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 21/2019 originada no Processo Administrativo nº
246/2019, Pregão Presencial nº 029/2019, objeto: futura aquisição de refeições em embalagens tipo marmitex nº 9
em atendimento as secretarias: SEDEMA, Educação, Obras, Cultura e Esporte, Finanças e Planejamento; Fundo Mun.
de Saúde, Fundo Municipal de Investimentos Sociais e Fundo Mun. de Assistência Social. Vigência: 19/03/2019 a
18/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 22/2019 originada no Processo Administrativo nº
258/2019, Pregão Presencial nº 030/2019, objeto: futura contratação de empresa especializada, no ramo pertinente,
para a aquisição de combustível (Diesel S-10 e Diesel Comum), para entrega no tanque do pátio municipal, para
abastecimento dos veículos e maquinários da frota das Secretarias Municipais. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que
houveram alterações nos valores de alguns produtos constantes na presente Ata, conforme segue:
Aditivo 001/2019 – Reajuste
Item
Óleo Diesel Comum
Óleo Diesel S-10

Quantidade
de R$ 3,12 para R$ 3,23 (litro)
de R$ 3,19 para R$ 3,30 (litro)

Aditivo 002/2019 – Reajuste
Item
Óleo Diesel Comum
Óleo Diesel S-10

Quantidade
de R$ 3,23 para R$ 3,29 (litro)
de R$ 3,30 para R$ 3,36 (litro)

Aditivo 003/2019 – Reajuste
Item
Óleo Diesel Comum
Óleo Diesel S-10

Quantidade
de R$ 3,29 para R$ 3,43 (litro)
de R$ 3,36 para R$ 3,50 (litro)

Aditivo 003/2020 – Reajuste
Item
Óleo Diesel Comum
Óleo Diesel S-10

Quantidade
de R$ 3,43 para R$ 3,51 (litro)
de R$ 3,50 para R$ 3,58 (litro)

Até o momento não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
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da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na
Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 23/2019 originada no Processo Administrativo nº
260/2019, Pregão Presencial nº 031/2019, objeto: futura confecção de 2.000,00 placas de nomenclatura de rua nas
medidas 48x25 contendo suporte para fixação em tubos de 2,5 polegadas e parafusos. COR: AZUL PANTONE 286C,
COR: AMARELA PANTONE 116C, pintura de fundo anticorrosivo e acabamento com tinta automotiva ou similar de alto
padrão, em chapa carbono 18" conteúdo em serigrafia e nome de rua em película de alta resistência, refletivas.
Vigência: 29/10/2019 a 28/10/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 24/2019 originada no Processo Administrativo nº
261/2019, Pregão Presencial nº 032/2019, objeto: futura aquisição de rações (para cães e gatos) em atendimento ao
Canil Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 25/2019 originada no Processo Administrativo nº
264/2019, Pregão Presencial nº 033/2019, objeto: futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de pães
e leite durante o exercício de 2019, em atendimento a Secretária Municipal de Educação. Vigência: 20/03/2019 a
19/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houveram alterações nos valores de alguns produtos constantes na presente Ata, conforme segue:
Item
Leite Tipo C

Valor corrigido
de R$ 2,40 para R$ 2,56 (litro)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 28/2019 originada no Processo Administrativo nº
277/2019, Pregão Presencial nº 036/2019, objeto: futura contratação de empresa especializada em confecção de
camisetas de campanhas da Saúde. Vigência: 26/03/2019 a 25/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público,
para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS
os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral –março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 29/2019 originada no Processo Administrativo nº
284/2019, Pregão Presencial nº 037/2019, objeto: futura aquisição de material hospitalar em cumprimento as ordens
judiciais e distribuição gratuita, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul/MS. Vigência:
28/03/2019 a 27/03/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 46/2019 originada no Processo Administrativo nº
503/2019, Pregão Presencial nº 068/2019, objeto: futura aquisição de piso intertravado para realização de calçamento
nos seguintes locais: Feira do Produtor, Quadra Esportiva Sibipiruna e Ginásio de Esportes, conforme projeto elaborado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos. Vigência: 03/06/2019 a 02/06/2020. O Município de Chapadão
do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de
valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 47/2019 originada no Processo Administrativo nº
517/2019, Pregão Presencial nº 069/2019, objeto: futura aquisição de medicamentos para atender as ESFs, Hospital
Municipal e Unidade Básica de Saúde. Vigência: 06/06/2019 a 05/06/2020. O Município de Chapadão do Sul torna
público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houveram alterações nos valores de
alguns produtos constantes na presente Ata, conforme segue:
Aditivo 001/2019 – Realinhamento
Item
Quantidade
Daraprim 25 MG
de R$ 0,079 para R$ 0,0713 (unidade)
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Item
Omeprazol 40 mg Inj 10 ml
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Valor Corrigido
de R$ 6,39 para R$ 7,14 (ampola)

Aditivo 003/2019 – Convocação 2° colocado
Cancelamento do item 241 – Morfina 10 mg/ml 1ML - da Ata de Registro de Preços pela empresa Classmed Produtos
Hospitalares Ltda, e a convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente, fica registrado a
alteração deste item para a empresa supracitada, conforme segue.
Valor
Unidade de
Item Objeto
Quantidade
Medida
Unitário
Total
241
Morfina 10 mg/ml 1ML ampola
600
R$ 3,63
R$ 2.178,00
Aditivo 004/2019 – Reajuste de Acréscimo
Item
Soro Fisiológico 0,9% de 100ml

Valor Corrigido
de R$ 1,65 para R$ 1,95 (unidade)

Aditivo 005/2020 – Reajuste de Acréscimo
Item
Furosemida 10 mg / ml

Valor Corrigido
de R$ 0,3650 para R$ 0,4866 (ampola)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 48/2019 originada no Processo Administrativo nº
523/2019, Pregão Presencial nº 070/2019, objeto: futura aquisição de materiais de construção para manutenção e
conservação do cemitério municipal e construção de sepulturas. Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 51/2019 originada no Processo Administrativo nº
535/2019, Pregão Presencial nº 074/2019, objeto: futura aquisição de materiais para a realização de manutenção
predial, hidráulico e ferramentas para os ESF's, CAPS e Hospital Municipal, para a realização de manutenção preventiva
e corretiva necessária para o bom funcionamento evitando maiores transtornos podendo dar continuidade nas atividades
correspondentes aos setores, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
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da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 52/2019 originada no Processo Administrativo nº
545/2019, Pregão Presencial nº 076/2019, objeto: futura Locação de caminhão espargidor para uso na pavimentação
e recuperação (recapeamento) asfáltica. Vigência: 12/06/2019 a 11/06/2020. O Município de Chapadão do Sul torna
público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam
MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 53/2019 originada no Processo Administrativo nº
548/2019, Pregão Presencial nº 077/2019, objeto: futura aquisição de materiais de construção para uso na confecção
de 6.764 M de meio-fio e para uso na pavimentação das vias: Av. Rio de Janeiro, Av. Trinta e três, Rua P25, Av. Paraná,
Av. Espirito Santo, Rua das Camélias e Rua Vinte e Oito, deste Município. Vigência: 24/06/2019 a 23/06/2020. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 54/2019 originada no Processo Administrativo nº
552/2019, Pregão Presencial nº 078/2019, objeto: futura aquisição de materiais para artesanato em atendimento ao
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Cultura. Vigência: 17/06/2019
a 16/06/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 78/2019 originada no Processo Administrativo nº
803/2019, Pregão Presencial nº 116/2019, objeto: futura aquisição de material hospitalar para atender a demanda das
ESF’s, Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde. Vigência: 05/09/2019 a 04/09/2020. O Município de Chapadão
do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houveram alterações nos
valores de alguns produtos constantes na presente Ata, conforme segue:
Aditivo 001/2020 – Realinhamento
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Item
Espéculo Descartável Lubrificado (Tam. P)
Espéculo Descartável Lubrificado (Tam. M)
Espéculo Descartável Lubrificado (Tam. G)
Aditivo 002/2020 – Realinhamento
Item
Cateter Intravenoso Criança nº 24
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Quantidade
de R$ 0,62 para R$ 1,08 (unidade)
de R$ 0,66 para R$ 1,12 (unidade)
de R$ 0,79 para R$ 1,32 (unidade)
Valor Corrigido
de R$ 0,54 para R$ 0,63 (unidade)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 79/2019 originada no Processo Administrativo nº
852/2019, Pregão Presencial nº 117/2019, objeto: futura aquisição de fraldas descartáveis em atendimento ao Fundo
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Vigência: 24/09/2019 a 23/09/2020. O Município de Chapadão
do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de
valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 80/2019 originada no Processo Administrativo nº
878/2019, Pregão Presencial nº 120/2019, objeto: futura aquisição de medicamentos para atender as ESFs, Hospital
Municipal e Unidade Básica de Saúde. Vigência: 19/09/2019 a 18/09/2020. O Município de Chapadão do Sul torna
público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam
MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 101/2019 originada no Processo Administrativo nº
1131/2019, Pregão Presencial nº 159/2019, objeto: futura aquisição de materiais (mourão de eucalipto, mourão de
eucalipto para esticadores e arame de aço liso ovalado) que será utilizado para construção de 11.400 (onze mil e
quatrocentos) metros de cerca, na estrada rural, no município de Chapadão do Sul-MS, conforme memorial de cálculo
em anexo; nas seguintes coordenadas (lat:19º 8’52.49’S long:52° 33’45.05’O) até (lat:19° 5’29.26’S long:52°
41’0.64’O). Vigência: 04/12/2019 a 03/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços

Diário Oficial |

| Página 12

Diário Oficial
CHAPADÃO DO SUL – MS
Ano XIII | Nº 2.252 |

Quarta-feira | 18 de Março de 2020

www.chapadaodosul.ms.gov.br

registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir
o
número
do
processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis
no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de
Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 102/2019 originada no Processo Administrativo nº
1141/2019, Pregão Presencial nº 160/2019, objeto: futura aquisição de gramas, tipo esmeralda, destinadas para plantio
nos canteiros na Avenida Planalto, Avenida P14, Avenida Goiás (área de revitalização) e no Cemitério Municipal.
Vigência: 06/12/2019 a 05/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 103/2019 originada no Processo Administrativo nº
1143/2019, Pregão Presencial nº 161/2019, objeto: futura aquisição de gás de cozinha envasado P13 (13 KG) e P45
(45 KG), em botijão retornável, a serem usados nas Unidades de Educação Infantil e Fundamental do Município bem
como nas demais secretarias solicitantes e fundos municipais. Vigência: 09/12/2019 a 08/02/2020. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houveram
alterações nos valores de alguns produtos constantes na presente Ata, conforme segue:
Aditivo 001/2020 – Realinhamento de Acréscimo
Item
Quantidade
Carga de Gás P13
de R$ 61,50 para R$ 64,45 (unidade)
Carga de Gás P45
de R$ 235,00 para R$ 247,45 (unidade)
Até o momento não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 104/2019 originada no Processo Administrativo nº
1149/2019, Pregão Presencial nº 163/2019, objeto: futura aquisição por sistema de consignação e comodato de órtese,
prótese e materiais especiais (OPME), padronizadas pela tabela SUS e não padronizadas pela tabela SUS, para
realização de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Vigência: 09/12/2019 a 08/12/2020. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
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da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 105/2019 originada no Processo Administrativo nº
1151/2019, Pregão Presencial nº 164/2019, objeto: futura aquisição de material médico hospitalar visando atender a
demanda por cirurgias para correção de incontinência urinária feminina, em atendimento o Fundo Municipal de Saúde.
Vigência: 10/12/2019 a 09/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 106/2019 originada no Processo Administrativo nº
1159/2019, Pregão Presencial nº 165/2019, objeto: futura contratação de empresa especializada em serviços de
dedetização e limpeza de caixas d’agua, em atendimento às Secretarias e Fundo Municipal de Saúde. Vigência:
20/12/2019 a 19/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 107/2019 originada no Processo Administrativo nº
1160/2019, Pregão Presencial nº 166/2019, objeto: futura contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Hospedagem no município de Chapadão do Sul/MS, para atender Secretarias Municipais e Fundos Municipais. Vigência:
12/12/2019 a 11/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral –março 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 108/2019 originada no Processo Administrativo nº
1190/2019, Pregão Presencial nº 169/2019, objeto: futura aquisição de equipamentos e materiais permanentes para
atendimento das solicitações do Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
e Secretaria de Infraestrutura e Projetos. Vigência: 19/12/2019 a 18/12/2020. O Município de Chapadão do Sul torna
público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam
MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de

Diário Oficial |

| Página 14

Diário Oficial
CHAPADÃO DO SUL – MS
Ano XIII | Nº 2.252 |

Quarta-feira | 18 de Março de 2020

www.chapadaodosul.ms.gov.br

processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o Sr. RODRIGO NHEBAUER DELALIBERA, servidor público municipal, matricula nº 2671, ocupante do
cargo de Técnico de Atividades Organizacionais, CONVOCADO a comparecer no prazo de 24 horas, para retornar a
exercer suas funções junto ao Município de Chapadão do Sul, no Almoxarifado Central, das 07:00 as 11 e das 13 as
17:00 h, sob pena de responder Processo Administrativo por abandono de emprego, conforme Estatuto dos Servidores
Públicos – art. 211, VI § 1º (Lei compl. 041/2007).
18 de março de 2020, Chapadão do Sul.
Secretária Municipal de Administração

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL
De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de
setembro de 2016):
Art. 95. As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos.
Parágrafo único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito de lixo, nos
limites da área urbana do município.
Art. 100. § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze
dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de
resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 2 (duas) UFM’s por metro quadrado, o pagamento das
despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o efetivo pagamento,
que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado anteriormente.
§3º. Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em
vigência, a
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento).
Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o a limpeza do terreno:
FISCAL DE POSTURAS: EDI CARLOS PEREIRA SILVA: MATRICULA 372
NOTIFICAÇÃO

CAD

ENDEREÇO

QUADRA

LOTE

BAIRRO

6691/2020

14524

RUA FAISÃO Nº 338

85

07

ESPLANADA IV

6692/2020
6693/2020

14551
8524

RUA CALAFATE N°339
RUA SAMAMBAIA N°217

85
0M-18

34
21

ESPLANADA IV
FLAMBOYANT

6694/2020

11602

RUA DAS FLORES N°229

0M-18

01-B

FLAMBOYANT

6695/2020

11822

RUA SAMAMBAIA N°209

0M-18

01-A

FLAMBOYANT

6696/2020

11500

RUA DAS EMAS N°331

04

21

ESPLANADA III

6697/2020

11485

RUA DOS CISNES N°336

04

06

ESPLANADA III

6698/2020

11483

RUA DOS CISNES N°360

04

04

ESPLANADAIII

6699/2020
6700/2020
6701/2020

11480
11488
11489

RUA DAS GARÇAS N°57
RUA DOS CISNES N°300
RUA DOS CISNES N°288

04
04
04

01
09
10

ESPLANADA III
ESPLANADA III
ESPLANADA III
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6702/2020

11491

RUA DOS CISNES N°264

04

12

ESPLANADA III

6703/2020

8545

RUA SAMAMBAIA N°44

0M-20

08

FLAMBOYANT

6704/2020

8551

RUA DAS BROMELIAS N°129

0M-20

14

FLAMBOYANT

A.I.I.M VIA DIÁRIO OFICIAL (TERRENOS).
De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de
setembro de 2016):
Art. 95. As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos.
Parágrafo único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito de lixo, nos
limites da área urbana do município.
Art. 100. § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze
dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e
remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 2 (duas) UFM’s por metro
quadrado, o pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da
execução dos serviços até o efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo
quando o pagamento for efetuado anteriormente.
§3º. Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento).

vigência, a

Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o a limpeza do terreno:

FISCAL DE POSTURAS: EDI CARLOS PEREIRA SILVA – MAT: 372.
NOTIFICAÇÃO
6484/2020
6489/2020
6487/2020
6486/2020
6482/2020
6481/2020
6534/2020

CAD
14764
14773
14770
14768
14762
14759
12183

6371/2020
6321/2020
6330/2020
6329/2020

8142
0900
1085
1084

Diário Oficial |

ENDEREÇO
RUA TUIM Nº 185
RUA TUIM Nº 283
RUA TUIM Nº 251
RUA TUIM Nº 229
RUA DOS CARDEAIS Nº 553
RUA DOS CARDEAIS Nº 519
RUA DOS PERIQUITOS Nº
1073
RUA CAMBUI Nº 164
RUA QUATORZE Nº 581
RUA QUATORZE Nº 390
RUA QUATORZE Nº 380

QD
91
91
91
91
91
91
28

LOTE
22
31
28
26
20
17
19

A.I.I.M.
17469/17550
17470/17551
17471/17552
17472/17553
17473/17554
17474/17555
17475/17556

OI-03
74
69
69

15
05
08
07

17476/17557
17477/17558
17478/17559
17479/17560
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Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
CNPJ nº 31.863.711/0001-13
Prestação de Contas Anual de Gestão
(Balanço Geral Individualizado) de 2019
Anexos 12, 13 e 14 (sem movimentação)
Ordenador de Despesa: Itamar Mariani
Responsável Contábil: Denir Marcelino de Paula
Controlador Interno: Lucas Ricardo Cabrera
Em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Resolução TCE/MS nº 88, de
03 de outubro de 2018.
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Lucas Ricardo Cabrera
Controlador Interno
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019
NOTA EXPLICATIVA
O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) não exerceu atividade durante o exercício
financeiro de 2019, havendo uma previsão orçamentária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não se realizou.
Registra-se que não houve a arrecadação de Receitas e a realização de Despesas Orçamentárias.
Não tendo o mais.
Denir Marcelino de Paula
Contador
CRC/GO-022678/O-0 T-MS

PORTARIA Nº 224/2020
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, A SERVIDORA SRA. MARIA ISABEL
PALLASI, 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
011/20.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, para a servidora Sra. MARIA ISABEL PALLASI, ocupante do cargo de Profissional de Saúde,
matricula nº 1078, do quadro de servidores efetivos do Município de Chapadão do Sul/MS, com fundamento no Art. 40
§ 1º, Inciso III, Aliena “a” da CF/88 e Art. 45 da Lei Municipal nº 917/2013, com proventos integrais pela média
aritmética.
Art. 2º - O reajuste do beneficio será de acordo com o § 8º do art. 40 da CF/88, conforme redação da EC
41/2003.
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Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Chapadão do Sul (MS), em 18 de Março de 2020.
Agnes Marli Maier Scheer Miler,
Diretora Presidente

Mariza Schultz,
Diretora Secretária e de Benefícios

PORTARIA Nº 225/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à Servidora LEONICE
TERESINHA KAPPES e dá outras providências”.
A Diretora Presidente do IPMCS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 917/2013, e
nº 012/2020,

Considerando o implemento das condições exigidas para a concessão do benefício, conforme processo

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder benefício previdenciário de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, para a servidora Sra. LEONICE TERESINHA KAPPES, ocupante do cargo de
Assistente de Serviços de Saúde II, matrícula nº 240, do quadro de servidores efetivos do Município de
Chapadão do Sul/MS, com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 59 da Lei Municipal nº
917/2013, com proventos integrais.
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. 2º 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 entra em vigor na data de sua publicação.
Chapadão do Sul (MS), em 18 de Março de 2020.
Agnes Marli Maier Scheer Miler,
Diretora Presidente,
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2020 - DE 18 DE MARÇO DE 2020.
“DECRETA A SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ELTON SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul - MS, usando das atribuições que
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:
Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial
da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020,
e o previsto na Lei 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 novo coronavírus;
Considerando que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação
do novo coronavírus, particularmente no que diz respeito ao atendimento ao público em geral, de modo a reduzir os
riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde dos Servidores Públicos, Agentes Políticos, pessoas
que frequentar o Poder Legislativo Municipal, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar
o sistema público de saúde;
DECRETA
Art. 1°- Fica decretado a suspensão do atendimento ao público nos átrios do Poder Legislativo Municipal,
por 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia 18 de março até 07 abril 2020, incluindo-se tal expediente no que diz respeito
as portas fechadas durante a realização das Sessões Ordinárias, justamente para evitar aglomerações de pessoas.
Art. 2º - Os protocolos, ofícios e demais documentos deverão ser encaminhados para os seguintes
endereços eletrônicos: cmchapsul@gmail.com, camara@camarachapadaodosul.ms.gov.br,sec.leg.cmcs@outlook.com,
gestaoadministrativa@camarachapadaodosul.ms.gov.br,
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ELTON SILVA
Presidente
Assinado digitalmente
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AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020.
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para enfrentamento de
emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus
(COVID-19);
COMUNICAMOS que está SUSPENSA A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 ATÉ 31/03/2020 (Objeto:
contratação de empresa especializada para implantação de sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica
conectada à rede (on-grid), para demanda de geração média prevista de 12,24 KWP, a ser instalada na Câmara
Municipal de Chapadão do Sul, compreendendo a elaboração do Projeto Executivo, a aprovação deste junto à
concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e
materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, conforme
especificações constantes no Projeto Básico (Anexo VI, que é parte integrante deste Edital) – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 001/2020. A nova data da Sessão Pública será informada através dos mesmos meios de
divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, na Rua
Dezoito, nº 758, Centro, Chapadão do Sul-MS, ou através do telefone/fax nº (67) 3562-1300, em dias úteis nos horários
de 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00 horas, ou pelo E-mail: licitacaocmchapsul@gmail.com
PATRÍCIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL
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