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DECRETOS

DECRETO “P” Nº 905 de 31 de outubro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeado, a partir da publicação, o Servidor Fabiano Pereira de Souza, no cargo de provimento em comissão de Assessor de Planejamento, 
“DGA-4”, lotado Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 31 de outubro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664
Vice-Prefeito Carlos Augusto  Ferreira Moreira 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Diego Zanoni Fontes 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626
Chefe de Gabinete Jessica Medeiros Silva 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Lauro Maymone Coelho Netto 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Ademar Roque Zanatta 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Daniela Weiler Wagner Hall 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Everson Leite Cordeiro 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Wellington Henrique Rocha de Lima 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Romualdo Diniz Salgado Junior 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Marcio Antônio do Nascimento 3424-3358
Controladoria Geral Do Município Raphael da Silva Matos 3411-7760
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DECRETO “P” Nº 906 de 31 de outubro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado Agência de Transito e Transportes de Dourados - AGETRAN”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeado, a partir da publicação, o Servidor Cristiano Pereira de Souza, no cargo de provimento em comissão de Gerente de Núcleo, “DGA-
5”, lotado na Agência de Transito e Transportes de Dourados - AGETRAN.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 31 de outubro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 907 de 31 de outubro de 2022.

“Dispõe sobre concessão de Gratificação por Função de Confiança de servidora lotada Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedido, a partir da publicação, a Gratificação por Função de Confiança a Servidora Cilene da Silva Moreira, Matrícula n° 114.761.915-1, 
Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Conselho Tutelar Leste, no percentual de 50% (cinquenta por cento) com base no Art. 62, 
II da Lei Complementar n° 310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3° da Lei Complementar n° 329 de 18 de Abril de 2017.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 31 de outubro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 908 de 01 de novembro de 2022.

“Exonera servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica exonerado, a partir de 01 de novembro de 2022, o Servidor Luis Carlos Silva Villalba, Matrícula n° 114.773.449-5, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor I, símbolo “DGA-3”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS
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DECRETO “P” Nº 909 de 01 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica nomeado, a partir de 01 de novembro de 2022, o Servidor Janary Nunes França Junior, no cargo de provimento em comissão de Gerente 
de Projetos, símbolo “DGP-4”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de Programas 
- UGP.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 910 de 01 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica nomeado, a partir de 01 de novembro de 2022, a Servidora Carla Roberta Silva, no cargo de provimento em comissão de Assessor Adminis-
trativo, símbolo “DGP-5”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de Programas - UGP.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 911 de 01 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica nomeado, a partir de 01 de novembro de 2022, o Servidor Luis Carlos Silva Villalba, no cargo de provimento em comissão de Diretor 
Contábil Financeiro, símbolo “DGP-2”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS
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DECRETO “P” Nº 912 de 01 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica nomeado, a partir de 01 de novembro de 2022, a Servidora Emily Gracielle de Oliveira, no cargo de provimento em comissão de Coor-
denador Institucional, símbolo “DGP-3”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 913 de 04 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre concessão de Gratificação por Função de Confiança de servidora lotada Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica concedido, a partir da publicação, a Gratificação por Função de Confiança a Servidora Jussara Marques Lopes, Matrícula n° 501.815 -3, 
Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, no percentual de 20% (vinte por cento) com base no Art. 62, II da Lei Complementar n° 
310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3° da Lei Complementar n° 329 de 18 de Abril de 2017.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 04 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 914 de 04 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre alteração de Gratificação por Função de Confiança de servidora lotada Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica alterada, a partir da publicação, a Gratificação por Função de Confiança da Servidora Edineia Arruda Ferreira, Matrícula n° 114.766.298 -1, 
Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, passando do percentual de 30% (trinta por cento) para o percentual de 50% (cinquenta 
por cento), com base no Art. 62, II da Lei Complementar n° 310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3° da Lei Complementar n° 329 de 
18 de Abril de 2017.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 04 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS
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DECRETO “P” Nº 915 de 04 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre alteração de Gratificação por Função de Confiança de servidora lotada Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica alterada, a partir de 01 de novembro de 2022, a Gratificação por Função de Confiança do Servidor Paulino Ferreira Espindola, Matrícula n° 
131.411 -1, Lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, passando do percentual de 20% (vinte por cento) para o percentual de 50% 
(cinquenta por cento), com base no Art. 62, II da Lei Complementar n° 310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3° da Lei Complementar 
n° 329 de 18 de Abril de 2017.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 04 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 916 de 04 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a vacância de cargos de provimento efetivo”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Considerando os benefícios de Aposentadoria concedidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam declarados vagos, os cargos de provimento efetivo do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Dourados, dos servidores relacio-
nados no Anexo Único deste Decreto, nos termos do artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar Nº 107, de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 04 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” Nº 916, de 04 de novembro de 2022

MAT. SERVIDOR CARGO PORTARIA 
DE BENEFÍCIO

A PARTIR 
DE:

19371-1 VILMA MESSIAS BISPO AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 109/2022/PREVID 03/10/2022

32181-1 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 108/2022/PREVID 03/10/2022

32331-1 MARIA NEUSA DE SOUZA SANTOS AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 110/2022/PREVID 07/10/2022

DECRETOS
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DECRETO “P” Nº 917 de 01 de novembro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento de 
Programas - UGP”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Fica nomeado, a partir de 01 de novembro de 2022, a Servidora Meire Daiana Gonçalves da Silva Ferreira, no cargo de provimento em comissão 

de Coordenador de Projetos, símbolo “DGP-3”, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, na Unidade de Gerenciamento 

de Programas - UGP.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Dourados (MS), 01 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

Resolução nº/Lp/10/1748/2022/SEMAD 

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de  Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV da Lei Orgânica do 
Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder ao Servidor Público Municipal RODRIGO APARECIDO BEZERRA DA SILVA, matrícula funcional nº. “114763337-1” ocupante do cargo de 

Assistente Administrativo, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “05” (cinco) dias de “Licença Paternidade”, com fulcro no artigo 

133 da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), conforme documentação apresentada no DRH/SEMAD, parte integrante 

deste ato de concessão, a partir do dia 13/10/2022.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências. 

Secretaria Municipal de Administração, 20 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

DECRETOS

RESOLUÇÕES



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.768                                                            05.768                                                            07                  DOURADOS, MS / TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022  

Resolução nº.Lt/10/1.754/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal ROSILENE DA SILVA MORAES VAZ, matrícula funcional nº. “114773560-1” ocupante do cargo de Auxiliar 
de Odontologia, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), 08 (oito) dias de “Licença Luto”, pelo falecimento de sua mãe: Aparecida 
Dutra da Silva Moraes, conforme documentação apresentada no DRH/SEMAD, a partir do dia 12/10/2022.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 21 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Ldf/10/1756/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, DAIANY KANOMATA GONCALVES DOS SANTOS, matrícula funcional nº. “114775555-1”, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD), “10”(dez) dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 31/08/2022 a 09/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 814/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.960/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 21 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Laf/11/1769/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, MARLEY CRISANTO DE SOUZA, matrícula funcional nº. “131181-1”, ocupante do cargo efetivo 
de Assistente Administrativo, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), 02 (dois) anos, de “Licença, para Trato de Interesse Particular (TIP), 
sem remuneração”, nos termos do artigo 150, da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Parecer nº. 878/2022, 
do Processo Administrativo nº 4.350/2022 a partir do dia 17/11/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 03 dias do mês de novembro do ano de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/10/1778/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, ALINE NOGUEIRA DE SOUZA, matrícula funcional nº. “114768490-1”, ocupante do cargo de Agente de 
Fiscalização de Transito Municipal, lotada na AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS (AGETRAN), “04” (quatro) 
dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, no período de 19/09/2022 a 22/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário 
Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 847/2022, constante no Processo Administrativo nº. 4.147/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 24 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Ldf/10/1781/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, NEUZA DE MELO OLIVEIRA, matrícula funcional nº. “89741-1”, ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio 
Educacional, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “10” (dez) dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de 
Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 13/09/2022 a 
22/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer 
nº. 850/2022, constante no Processo Administrativo nº. 4.198/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Gl/10/1783/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, IZABEL SELVINO GARCIA, matrícula funcional nº. “6351-1”, ocupante do cargo de Auxiliar de Odontologia, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “08” (oito) dias de “Licença Gala”, conforme documentação apresentada no DRH/SEMAD, 
parte integrante deste ato de concessão, a partir do dia 14/10/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

RESOLUÇÕES
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Resolução nº.Lt/10/1784/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal MARIA CRISTINA AMORIM MUSSURY ARAUJO, matrícula funcional nº. “7731-1” ocupante do cargo de 
Agente de Serviços de Saúde, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), 08 (oito) dias de “Licença Luto”, pelo falecimento de 
sua mãe: Cirene Amorim Mussury, conforme documentação apresentada no DRH/SEMAD, a partir do dia 18/10/2022.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Ldf/10/1785/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, JOCICLEA MENDONSA DA COSTA, matrícula funcional nº. “114760570-1”, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “06” (seis) dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de 
Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 09/09/2022 a 
14/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer 
nº. 851/2022, constante no Processo Administrativo nº. 4.199/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.
 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Lg/10/1787/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal contratada (segundo vínculo), ANELISE CAMPOS OLIVEIRA TEIXEIRA, matrícula funcional nº. “114766522-
10”, ocupante do cargo de Profissional do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “120” (cento e vinte) 
dias de “Licença à Gestante”, com benefício restituído pelo INSS, conforme Lei Federal nº10.710 de 5 de agosto de 2003, conforme documentação apre-
sentada ao DRH/SEMAD, parte integrante deste ato de concessão, pelo período de “24/10/2022 a 20/02/2023”;  

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº.Rch/10/1788/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal GLEICE SABRINA LIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº.  “114765696-1”, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 02 (duas) horas diárias, por 
um período de 01 (um) ano, a partir da data de 03/10/2022, sem prejuízo a sua remuneração, conforme Art. 1º e 2º da Lei nº 2.406, de 20-04-2001, “condi-
ções de a servidora apresentar relatório das consultas (atestados) durante o tratamento e, se este perdurar por mais tempo, a cada período deverá apresentar 
Atestado ou Laudo Médico e ser feita avaliação pelo PROAS/SEMAD”. Com base no Relatório de visita do PROAS e nos termos da decisão do Secretário 
Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 862/2022, constante no Processo Administrativo nº. 4.233/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 24 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso 
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Lg/10/1789/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal contratada, CRISTIANE APARECIDA BATISTA, matrícula funcional nº. “114775201-1”, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Educacional, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “120” (cento e vinte) dias de “Licença à Gestante”, 
com benefício restituído pelo INSS, conforme Lei Federal nº10.710 de 5 de agosto de 2003, conforme documentação apresentada ao DRH/SEMAD, parte 
integrante deste ato de concessão, pelo período de “24/10/2022 a 20/02/2023”;  

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lg/10/1799/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições  que  lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal efetiva, BRUNA MONTEIRO COSTA, matrícula funcional nº. “114769242-2” ocupante do cargo de Profissio-
nal do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “180” (cento e oitenta) dias de “LICENÇA Á  GES-
TANTE”, com base na Lei Complementar nº 158, de 22 de março de 2010, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 107 de 28 de dezembro de 2006 
e Lei Complementar nº 117, de 31 de dezembro de 2007, conforme documentação apresentada no DRH/SEMAD, parte integrante deste ato de concessão, 
pelo período de “23/10/2022 a  20/04/2023”.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Lg/10/1801/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal contratada, SONIELY DA SILVA CABREIRA, matrícula funcional nº. “114772623-2”, ocupante do cargo de 
Médico, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “120” (cento e vinte) dias de “Licença à Gestante”, com benefício restituído pelo 
INSS, conforme Lei Federal nº10.710 de 5 de agosto de 2003, conforme documentação apresentada ao DRH/SEMAD, parte integrante deste ato de con-
cessão, pelo período de “19/10/2022 a 15/02/2023”;  

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Gl/10/1802/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, LEONORA ARGUELO MOREL, matrícula funcional nº. “114772192-2”, ocupante do cargo de Profissional do 
Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “08” (oito) dias de “Licença Gala”, conforme documentação 
apresentada no DRH/SEMAD, parte integrante deste ato de concessão, a partir do dia 29/09/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

Resolução nº/Lp/10/1803/2022/SEMAD 

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV da Lei Orgânica do 
Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder ao Servidor Público Municipal RODRIGO APARECIDO BEZERRA DA SILVA, matrícula funcional nº. “114763337-1” ocupante do cargo 
de Assistente Administrativo, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “15” (quinze) dias de “Prorrogação da Licença Paternidade” a 
partir de 18/10/2022 a 01/11/2022, com fulcro no artigo 133 da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), utilizando da Lei 
Federal n°11.770 de 09/09/2008, nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 889/2022 constante 
no Processo Administrativo nº. 4.435/2022. 

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações de praxe.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/10/1804/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, BRUNA SOARES SEABRA, matrícula funcional nº. “114774846-1”, ocupante do cargo de Fiscal de Vigilância 
Sanitária, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “16” (dezesseis) dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde 
de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no períodos de 01/09 a 16/09/2022, 
com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 853/2022, 
constante no Processo Administrativo nº. 4.204/2022.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 31 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Av/11/1816/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, BERNADETE APARECIDA CAMOLEZ MOREIRA, matrícula funcional nº 90403-1, ocupante do cargo efe-
tivo de AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS),  Averbação do Tempo de Serviço de “4.326” 
(quatro mil, trezentos e vinte e seis) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, 
conforme CTC Protocolo nº. 06021010.1.00062/22-4, emitida em 16/09/2022, no (s) período (s) compreendido (s) de: 04/05/1974 a 26/08/1974 (Comercial 
Catarinense SA); 01/11/1976 a 28/12/1976 (Pontalti Utilidades Domésticas Ltda); 17/02/1977 a 07/01/1981 (Flamex S A Ind. Com. Exp. E Imp - Massa 
Falida); 02/01/1982 a 09/09/1982 (Brasifer Materiais para Construções Ltda); 01/08/1984 a 19/05/1986 (Organização Morena de Parceria e Serviços H 
Ltda); 01/10/1986 a 01/01/1991 (Contalex-Triunfo Organização Contábil S/S)  e de 01/12/1991 a 01/09/1992 (Contalex-Triunfo Organização Contábil 
S/S), de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei a Complementar 
nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos  do Parecer nº. 880/2022, constante no 
Processo Administrativo nº. 4.353/2022.

Registre-se.
Publique-se.    
Cumpra-se. 

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, 01 de Novembro de 2022.
    

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Av/11/1842/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, IVONE ALVES FERREIRA, matrícula funcional nº 90404-1, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE DE 
APOIO EDUCACIONAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED),  Averbação do Tempo de Serviço de “2.976” (dois mil, 
novecentos e setenta e seis) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, confor-
me CTC Protocolo nº. 21029040.1.00437/22-5, emitida em 07/10/2022, no (s) período (s) compreendido (s) de: 23/07/1984 a 31/12/1984 (Matra Máquinas 
e Tratores Agrícolas Comércio Ltda); 01/08/1985 a 16/04/1986 (Sementes Stella Ltda); 01/07/1986 a 16/03/1987 (Metalmaquinas Ltda); 01/05/1987 a 
02/06/1987 (Eletrocar Comércio de Peças Ltda); 21/09/1987 a 21/10/1987 (Wajdi Ibrahim Construção e Empreendimentos Ltda); 23/10/1987 a 29/10/1990 
(Banco Econômico S.A. Em Liquidação); 19/02/1991 a 08/07/1992 (Bunge Alimentos S/A) e de 01/09/1992 a 16/05/1994 (Silotec-Comércio e Repre-
sentações Ltda), de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei a 
Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos  do Parecer nº. 887/2022, 
constante no Processo Administrativo nº. 4.421/2022.

Registre-se. 
Publique-se.
Cumpra-se. 

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, 03 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº.Av/11/1855/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, ROSILDA MANTOVANI DA SILVA, matrícula funcional nº 114772274-1, ocupante do cargo efetivo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED),  Averbação do Tempo de 
Serviço de “1.895” (mil, oitocentos e noventa e cinco) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para 
fins de aposentadoria, conforme CTC Protocolo nº. 08001290.1.02696/22-5, emitida em 03/09/2022, no (s) período (s) compreendido (s) de: 01/11/1990 a 
30/08/1992 (Tec Data Computadores e Sistemas Ltda); 01/06/1993 a 19/09/1995 (Mitra Diocesana de Dourados) e de 10/09/1997 a 30/09/1998 (Apiários 
Flor Selvagem Ltda), de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei a 
Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos  do Parecer nº. 886/2022, 
constante no Processo Administrativo nº. 4.417/2022.

Registre-se. 
Publique-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Cumpra-se. 

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, 04 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/11/1.864/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no  uso das  atribuições  que  lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da 
Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder a (o) Servidor (a) Público (a) Municipal, RODRIGO APARECIDO BEZERRA DA SILVA, matrícula funcional nº. “114763337-1” ocupante 
do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “02” (dois) dias de dispensa do serviço, 
por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral no(s) dia(s)  01/10/2022 (Pleito) nos termos do art. 98, da Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997, conforme 
documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão, nos dias “03/11/2022 e 04/11/2022”

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 07 de novembro de 2022 .

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

  

Resolução nº. Ret. Av/11/1831/2022/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados...

CONSIDERANDO o contido no Ofício nº 1514/Previd de 19/10/2022, Parecer nº. 905/2022/SEMAD/Jurídico e decisão do Secretário Municipal de Ad-
ministração, constante do Processo Administrativo nº 1.779/2007, tendo como requerente o servidor JOSE ALBERTO MARQUES DE VASCONCELOS,

R E S O L V E:

Retificar a Resolução n° Av/8/3675/07/SEMAD, publicada através do Extrato de Atos Administrativos de Averbação de Tempo de Serviço, no Diário Ofi-
cial nº 2.103, do dia 30/08/2007, pág. 18, especificamente no que se refere ao servidor JOSE ALBERTO MARQUES DE VASCONCELOS, Onde consta: 
“01/07/2004 a 31/05/2005 e de 11/01/2006 a 04/08/2006”, Passe a constar: “01/07/2004 a 31/12/2005 e de 11/01/2006 a 04/08/2006”. Ficam ratificados 
os demais termos.

Registre-se. 
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, 04 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022/SEMED

Chamada Pública nº 001/2022/SEMED, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para ali-
mentação escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por Inexigibilidade de licitação, conforme §1º do ART. 14 da Lei nº 
11.947/2009 e Resolução FNDE nº 06 de 08 de Maio de 2020. 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, considerando a Resolução nº 26 
de 17 de junho de 2013 – FNDE, faz saber que estará aberta no dia 07/12/2022 no período das 08:00 horas às 09:30 horas para fins de Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2023. 

Os interessados deverão apresentar a documentação exigida, segundo as especificações deste Edital, para a Comissão de Chamada Pública instituída pelo 
Decreto nº 1.459, de 10 de Dezembro de 2018, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Pedro Leite de Farias, n.º 3805, Parque dos Jequitibás, 
na cidade de Dourados-MS, na data acima indicada.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do credenciamento na data marcada, a sessão será automa-
ticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do Município 
de Dourados em contrário.

OBJETO

O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou 
suas organizações, especificados no Anexo I - Especificação dos Gêneros Alimentícios, deste Edital, para atendimento ao Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE). Para ano letivo de 2023.

2. DA PUBLICIDADE
O presente Edital será divulgado do Diário Oficial do Município. Bem como através do endereço eletrônico (www.dourados.ms.gov.br)

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.00 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
12.306.104 –Programa de Aprimoramento e Oferta de ensino de qualidade
2.027 – Programa de Alimentação Escolar
33.90.30.00 – Material de consumo
115.051 – Transf.Refer.Prog.Nac.Alim.Escolar - PNAE

4. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. LOCAL, DATA E HORARIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1.1. LOCAL – Secretaria Municipal de Educação - 
4.1.2. DATA – 07/12/2022
4.1.3. HORÁRIO – 08:00 às 09:30 horas
4.1.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio ou propostas protocoladas fora do prazo estabelecido no item 4.1.2
4.1.5. Será aceita uma única proposta por proponente. Na hipótese de envio de uma segunda proposta de um mesmo proponente, está será considerada 

substituída da anterior. Assim apenas a última proposta de um mesmo proponente será levada em conta para análise, sendo a anterior automaticamente 
desconsiderada.

5. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. No período e local determinados no preâmbulo deste Edital, os participantes da Chamada Pública N. 001/2022/SEMED deverão apresentar ENVE-
LOPE LACRADO, contendo todos os documentos necessários para a habilitação listados abaixo conforme Art 37 da Resolução FNDE nº 06 de 08 de Maio 
de 2020.

5.2.GRUPO FORMAL: organização produtiva detentora de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica. (cooperativas e associações de agricul-
tores familiares devidamente formalizadas):

I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal; 
VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados; 
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/asso-

ciados; 
VIII – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas. 

§ 1º Na ausência ou desconformidade de qualquer documento necessário à habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 
41, fica estipulado o prazo de 02 (dois) dias úteis para a regularização da(s) desconformidade(s), registrada(s) em ATA e publicada no Diário Oficial do 
Município;

§ 2º - A apresentação das certidões negativas de débitos Municipal, Estadual, União, Trabalhista e FGTS, deverá ocorrer no ato da formalização do contrato.

6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Serão consideradas classificadas as propostas que preencherem as condições fixadas nesta Chamada Pública.
Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo VII) habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de proje-

tos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.
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§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no 
extrato da DAP Jurídica. 

§ 2º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

 I – o grupo de projetos de fornecedores locais (município) tem prioridade sobre os demais grupos;
 II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
 III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país;
 IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. § 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para 

seleção:
 V – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados das orga-
nizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);

b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto 
no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas 
no seu quadro de associados/cooperados. 

VI – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e 
devido cadastro no MAPA;

 a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º inciso III deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;

 b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento 
dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 

VII – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas devem ser complemen-
tadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º; 

7. DO PREÇO
7.1. O preço de aquisição será baseado na Tabela de Preço Médio Cotado conforme Anexo I deste edital.

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

8.1. Os produtos deverão ser entregues, conforme especificado em Contrato, nos endereços abaixo subscritos, de acordo com solicitação realizada pela 
Secretaria Municipal de Educação.

As quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimadas com base nos cardápios elaborados por nutricionista, levando-se em conta o 
número de alunos e unidades a serem atendidas, assim como per capitas praticados.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ENDEREÇO

1 CEIM Austrílio F.de Souza Rua Jaime Moreira, nº1590 – Jd Maracanã
2 CEIM Beatriz de B. Bumlai R Manoel Rasselen, nº545 - BNH 4° Plano
3 CEIM Celso de Almeida R Martin Lutero, nº2865 – Resid. Canaã I
4 CEIM Claudete P. Lima R José C. de Almeida, nº1700 Est.Guassú
5 CEIM Claudina S. Teixeira R Demenciano Pereira,2545–Estrela Porã
6 CEIM Dalva Vera Martines Rua Avaré, nº2645 - Jardim Jockey Clube
7 CEIM Décio Rosa Bastos Rua Antônio Azambuja, nº660 - Vila Vieira
8 CEIM Geny Ferreira Milan R Deolinda  Conceição,840-V. Cachoeirinha
9 CEIM Helena Efigênia Pereira Rua Manoel Correa Filho, nº465
10 CEIM Hélio Lucas R Egidio C. César, nº2045 –Izidro Pedroso
11 CEIM Ivo Benedito Carneiro R Clóvis Cersósimo, nº1730 - J Monte Líbano
12 CEIM Kátia Marques Barbosa R Josué Pires Garcia, nº2400 - Pq Nova Ddo
13 CEIM Manoel Pedro Nolasco R Amancio de Matos, 1265 - Jd João Paulo II
14 CEIM Maria de Nazaré R Ozório Nunes Siqueira, nº161 – Jd Flórida I
15 CEIM Maria  Rozário M. Sechi R Eduardo Cerzózimo, nº415 – PQ  Alvorada
16 CEIM Maria Madalena- R Filinto Muller, nº390 - Pq das Nações I
17 CEIM Paulo Gabiatti R Pureza Carneiro Alves, nº885 - J Água Boa
18 CEIM Pedro da Silva Mota R Maria Alves da Silva, nº200 - Jd Guaicurus
19 CEIM Pequeno Príncipe Rua Ipanema, nº1115 - Jardim Santo André
20 CEIM Professor BertíloBinsfeld Rua das Mangueiras, nº3340 - Jardim Colibri
21 CEIM ProfºGuilherme S Gomes R Silidônio Verão, nº1495 - Jd Vista Alegre
22 CEIM Professor Mário Kumagai R Anair da S. Rocha, nº1530 -Jd N. Horizonte
22 CEIM Profª Clarinda M.e Souza R Danilo Vilhalva Paixão, nº1045 - 
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23 CEIM Profª Dejanira Q.Teixeira R João Vicente Ferreira, nº7450 – Jd S.Maria
24 CEIM Profª Irany Batista Matos R Ernesto de Matos, nº275 -Cachoeirinha
25 CEIM Profª Lúcia Licht Martins R Alice L. Martins, nº435 – Jd Jockey Clube
26 CEIM Profª Zeli da Silva Ramos R Cnel  José Alves M, nº600-Jd Monte Carlo
27 CEIM Ramão Vital Viana Rua Projetada 4, nº85 - Jardim Olinda
28 CEIM Recanto da Criança  R Clóvis Cerzósimo Souza,nº1305 – V. Índio
29 CEIM Recanto Raízes Rua Cafelândia, nº1640 - Jardim Água Boa
30 CEIM Sarah Penzo R Raimundo  Andrade, 235-Pq das Nações II
31 CEIM São Francisco Rua José de Alencar, nº1350 - Vila Índio
32 CEIM Sonho Encantado Rua Projetada 16, nº608 - Altos do Indaiá
33 CEIM Vittorio Fedrizzi R Edgar Xavier de Mattos, nº400 – Jd Itália
34 CEIM Wilson Benedito Carneiro R  Rangel Torres, nº2005 - Jd Santa Brígida
35 CEI UFGD Rod. Dourados/Itahum, Km 12 – UFGD II
36 CEIM Profª Maria de L. Silva Rua Teiji Matsui s/nº
37 CEIM Isilda Apª dos S. Souza Jardim Colibri
38 CEIM Argemira R. Barbosa Residencial Idelfonso
39 CEIM José Marques da Silva Vila Vargas
40 CEIM Sebastiana 

UNIDADES CONVENIADAS 
(Cadastradas no PNAE) ENDEREÇO

1 Associação Educacional Ceminha R. Ciro Melo, 2.126, Centro 

2 ABCDE - Associação Brasileira de Crédito e Desenvolvi-
mento da Educação e do Esporte – SEDE Rua Onofre Pereira de Matos, 2720 – Centro

3 ABCDE - Associação Brasileira de Crédito e Desenvolvi-
mento da Educação e do Esporte – EXTENSÃO Rua Manoel Rasslen 1205 – Jardim Rasslem

4 Centro de Educação Infantil Santa Rita R. Toshinobu Katayama, 1033 - Vila Planalto
5 Associação Pestalozzi de Dourados Rua Dom João VI – 905 – Vila Industrial
6 APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais R. Gen. Osório, 3625 - Jardim Itaipu

ESCOLAS MUNICIPAIS ENDEREÇO
1 EM Agrot. Padre Andre Capelli Rod. Gumercindo P.  dos Reis, n°379 - Km 1
2 EM Armando Campos Belo R João Paulo Gacete, nº4825 – J. Sta Brígida
3 EM Arthur Campos Mello R Ernesto Carvalho,nº815-V. Cachoeirinha
4 EM Aurora P. de Camargo R Amael Pompeu Filho, nº360 – Pq  Alvorada
5 EM Bernardina C. de Almeida Rua Eulália Pires, nº370 - Vila Almeida
6 EM Clarice Bastos Rosa R João Vicente Ferreira, 6575–Jd Maracanã
7 EM Cor. Firmino V.de Matos R Nina Gomes da Silva, s/nº - D do Guassu – 
8 EM Dr Camilo H. da Silva Linha do Barreirinho, Km4 - D do Guassu – 
9 EM Etalivio Penzo Rua S30, nº230 – Parque das Nações II
10 EM Fazenda Miya – Pólo Fazenda Miya – Distrito do Guassu
11 EM Fazenda Miya 2 - Extensão Fazenda Mimoso – Distrito do Guassu
12 EM Franklin Luiz Azambuja Rua Manoel Rasselen, nº195 - BNH 4º Plano
13 EM Frei Eucário R Continental, nº5075 - Jardim dos Estados
14 EM Geraldino Neves Corrêa – Pólo Rodovia MS 162, 741 - Distrito de Picadinha
15 EM Geraldino Neves Corrêa - Extensão Rod. MS 162 (Sala Morosina C. T. Martins)
16 EM Ind. Francisco Meireles Rod. Dourados/Itaporã, Km 2 - Missão Caiuá 
17 EM Indígena Agustinho Rodovia Dourados/Itahum - Aldeia Bororó
18 EM Indígena Araporã Rod. Dourados/Itaporã, Km 5 - Aldeia Bororó
19 EM Ind. Lacui’i Roque Isnard Aldeia Bororó
20 EM Ind. Pa’i Chiquito – Aldeia Pananbizinho - Distrito do Panambi
21 EM Ind. Ramão Martins Rod. Dourados/Itaporã – Res. Ind. Jaguapiru
22 EM Ind.TengatuíMarangatu – Polo e Extensões Rod. Dourados/Itaporã, Km 5-Res.  Jaguapiru
23 EM Izabel MuzziFioravanti Rua Maria da Glória, nº890 - Vila Industrial
24 EM Januario Pereira de Araújo Rua Alpes, nº348 – Jardim Itália
25 EM Joaquim Murtinho R Onofre P. de Matos, nº1842 – JD.Central
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26 EM José Eduardo C. Estolano Rua Paraguai, s/nº - Itahum
27 EM Laudemira C. de Melo Rua Ayrton Sena, nº350 - Jardim Santa Maria
28 EM Lóide Bonfim Andrade R Maria de Carvalho, nº560 - JD Água Boa
29 EM Mª da Rosa A.  S. Câmara R Joaquim T. Alves, nº710 - Vila Industrial
30 EM Neil Fioravante – CAIC R. Josué G. Pires, 2400-PQ Nova Dourados
31 EM Padre Anchieta Rua São Paulo, s/nº - Vila Formosa
32 EM Pedro Palhano Rua Suécia, s/nº - Jardim Europa
33 EM Prefeito Álvaro Brandão R Filomeno João Pires, 1460–J. João Paulo II
34 EM P. Luiz Antônio Gonçalves R Eurides Pedroso, 1100 -JD Novo Horizonte
35 EM Prefeito Ruy Gomes Rua Bahia, s/nº - Distrito de Vila São Pedro
36 EM Prof Manoel S. de Oliveira Rua Ponta Grossa, nº3471 - Vila Rosa
37 EM Prof. Antônia C. de Melo R José Santos, nº510-P. das Nações II
38 EM Prof. Avani C. Fehlauer R José Roberto Teixeira, nº456-JD Florida I
39 EM Prof. Clori B. de Freitas Rua Afenas, nº725 - Jardim Jóquei Clube
40 EM Profª Efantina de Quadros R General C. Branco, nº1101-JD. Florida II
41 EM Prof. Elza F.Kintschev Real Rua Eulália Pires, nº815 - Cohab II
42 EM Prof. Iria Lucia W. Konzen Rua Projetada L, s/nº - Parque do Lago II
43 EM P. Maria da C. Angélica Rua G3, s/nº - Jardim Guaicurus
44 EM Sócrates Câmara Rua Projetada V, nº655 - Canaã I
45 EM V. Albertina P. de Matos Rua Izzat Busuan, nº4295 - Vila Mary
46 EM Weimar Gonçalves Torres R. Antônio Emilio  Figueiredo, 80 - J Climax
47 EM Dom Aquino Corrêa Rua Agenor Inocêncio, s/nº - Distrito Panambi
48 E. Dr. Nelson de Araújo Rua Ciro Melo, 2621-2689 - Jardim Central

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de, depósito em conta corrente, mediante apresentação de documento 
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9.2. será realizado o credito em conta corrente bancária no prazo da Lei, desde que não haja fato impeditivo para o qual tenha ocorrido o credenciado.
9.3. O pagamento será creditado em favor dos credenciados, mediante ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, 

ficar explicitado o nome do correntista e o numero da agencia.
9.4. Os encargos sociais estão inclusos nos valores constantes da proposta (projeto), em conformidade com a legislação vigente.
9.5. A cada pagamento o credenciado deverá juntar à sua nota fiscal, as certidões:

I. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária em vigência; (http://servicos.receita.
fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1)

II. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST em vigência; (http://www.tst.
jus.br/certidao)

III. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Pública Municipal; em vigência; (http://egov2.dourados.ms.gov.br/servicosweb/publico/emissaoCerti-
daoIntegracaoDourados.xhtml)

IV- Certidão Regularidade do Empregador – FGTS; em vigência;  (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)
V. Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda Estadual do MS; em vigência; (https://servicos.efazenda.ms.gov.br/pndfis/Home/Emissao)

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de acordo com a legislação vigente (conforme minuta de contrato).
10.2. A Prefeitura Municipal de Dourados/MS convocará os selecionados com antecedência mínima de 02 (dois) dias uteis, informando o local, dia e 

hora para a reunião e assinatura do contrato.
10.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, motivo justificado e aceito pela 

Administração.
10.4. A aquisição dos itens descritos no objeto do presente edital somente poderá ser efetivada após a assinatura do contrato.
10.5. A entrega dos itens descritos no objeto do presente edital, será em conformidade com o cronograma de entrega definido pelo Núcleo de Nutrição da 

Secretaria Municipal de Educação.
10.6.  A Secretaria Municipal de Educação não se obriga a firmar contratações oriundas da presente Chamada Pública nas quantidades estimadas no Edital, 

respeitada a legislação relativa às licitações.
10.7. Após a assinatura do contrato, a SEMED providenciará a imediata publicação do extrato no Diário Oficial do Municipio.
10.8. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recursos a assinar o contrato, sem prejuízo das cominações a ele pre-

vistas em lei, a Prefeitura Municipal de Dourados convocará os demais participantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada.
10.9. Decorridos 60 (Sessenta) dias da ata de entrega das propostas, sem que haja convocação para assinatura do contrato, as licitantes estarão liberadas 

dos compromissos assumidos.
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11. DA VIGÊNCIA

11.1 Os contratos a serem firmados com os selecionados terão vigência até 31 de Dezembro de 2023, a partir da data da sua assinatura, podendo ser pror-
rogados caso ocorra necessidade e interesse da administração pública.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 O presente Edital desta Chamada Pública será divulgado do Diário Oficial do Município. Bem como através do endereço eletrônico (www.dourados.
ms.gov.br) 

12.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto da legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem 
animal e vegetal.

12.3 O limite individual de venda do empreendedor familiar rural participante do grupo formal deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (qua-
renta mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:

I – Para comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP 
jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser contratado = número de agricultores 
familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 40.000,00.

12.4. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, 
ou ainda por decisão da Unidade Executora, poderá haver: 

I. Adiamento do processo; 
II. Revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte.
III. Conforme Súmula 473 STF “A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos ou revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apre-
ciação judicial”.

12.5. A participação de qualquer proponente nesta Chamada Pública implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, 
regras e condições, assim como dos seus anexos.

12.6 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos 
Contratos, da Lei 8.666/1993.

12.7. Faz parte integrante do presente expediente:

Anexo I – TABELA DO PREÇO MÉDIO COTADO;
Anexo II - ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS;
Anexo III – DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS;
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS);
Anexo V – PROJETO DE VENDA;
Anexo VI – MINUTA DO CONTRATO;

Dourados – MS, 01 de Novembro de 2022

ANA PAULA BENITEZ FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
TABELA DO PREÇO MÉDIO COTADO

(7.1. O preço de aquisição será baseado na Tabela de Preço Médio Cotado conforme Anexo I deste edital.)

Item Descrição Unid. 
Medida Quant. PREÇO 

UNITÁRIO

1

ABACATE – De primeira qualidade, in natura, casca lisa, verde. No ponto de maturação 
adequado para a manipulação e consumo, isento de lesões de origem física e mecânica, livre 
de substâncias terrosas, sujidades, parasitas e larvas. A polpa deverá se apresentar intacta e 
firme. Deve possuir transporte e conservação adequados ao consumo. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 9.500 R$ 8,45

2

ABACAXI – De primeira qualidade, in natura, com 60% a 80% de grau de maturação clima-
tizada, tal que lhe permita suportar a manipulação e transporte em condições adequadas para o 
consumo, não possuírem lesões ou se apresentarem danificadas por quaisquer golpes de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência; devem estar frescos, firmes e com brilho, livres 
de resíduos de fertilizantes com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Entrega: itens com 
peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica 
limpa.

KG 7.500 R$ 6,22
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3

ABÓBORA CABOTIÃ – De primeira qualidade, in natura, tamanho médio, devem estar 
inteiras, sem cortes ao meio, em perfeito estado e desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprios da variedade, espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a 
manipulação; turgescentes, intactas; transporte e conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes à superfície externa. Entrega: 
itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum 
plástica limpa.

KG 42.000 R$ 4,88

4

ABOBRINHA BRASILEIRA (VERDE) – De primeira qualidade, in natura, tamanho médio, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios da variedade, espé-
cie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação; turgescentes, 
intactas, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas aderentes à superfície externa. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual 
por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 30.000 R$ 5,90

5

ALFACE – Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, frescas, em pé bem desenvolvido, fir-
mes e bem desenvolvidas, com grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade, livres de ferimentos ou defeitos nas folhas, sem danos por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas e com manipulação e transporte em condições adequadas para o consumo. É indispen-
sável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo 
com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 38.000 R$ 15,70

6

ALHO – De primeira qualidade, in natura, com cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, 
sem partes ou dentes danificados, firmes e com brilho. Deve apresentar grau de evolução com-
pleto do tamanho, aroma e cor característicos da espécie e variedade, livres de ferimentos ou 
defeitos, sem danos por qualquer lesão de origem física ou mecânica, que afete a sua aparência; 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, ta-
manho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 10.000 R$ 38,30

7

BANANA NANICA – De primeira qualidade, in natura, em penca, com 60% a 80% de grau 
de maturação climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe 
permita suportar a manipulação e transporte em condições adequadas para o consumo, não es-
tarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a 
sua aparência; deve ser frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com 
peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica 
limpa.

KG 320.000 R$ 6,60

8

BATATA DOCE – De primeira qualidade, in natura, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade, apresentando uniformidade no tamanho e cor, livre de sujidades, parasitos e larvas, 
sem rachaduras e perfurações, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação.Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 18.000 R$ 4,50

9

BATATA INGLESA – De primeira qualidade, in natura, lavada, tamanho médio, uniforme, 
inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem partes esverdeadas, e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 45.000 R$ 6,50

10
BERINJELA – De primeira qualidade, in natura, inteira, com grau de maturação que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista 
individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 3.000 R$ 5,00

11

BETERRABA – De primeira qualidade, in natura, com folhas de tamanho médio e inteiras, 
com coloração uniforme e sem manchas, tenra, sem corpos estranhos ou terra aderidos à super-
fície externa, com grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo, tenras, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. En-
trega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola 
comum plástica limpa.

KG 17.000 R$ 4,95

12

CEBOLA – De primeira qualidade, in natura, com tamanho médio e uniforme, sem feri-
mentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho 
e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e 
posto em sacola comum plástica limpa.

KG 30.000 R$ 6,35

13
CEBOLINHA- Cebolinha em maço de 200g, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem 

manchas escuras sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, sem traços de desco-
loração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Entrega: itens com peso de acordo 
com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 26.000 R$ 4,45

14

SALSINHA - Salsinha em maço de 200g, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem man-
chas escuras sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, sem traços de descolora-
ção, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar coloração uniformes 
e típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhes alterem a sua con-
formação e aparência. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 21.000 R$ 4,40
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15

CENOURA - Sem folhas, de primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos 
ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderido à superfície. Com ausência de sujida-
des, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola 
comum plástica limpa.

KG 46.000 R$ 4,75

16

CHUCHU - De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, tenros, com coloração unifor-
me, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, 
tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 2.500 R$ 5,25

17

INHAME - Produto de boa qualidade, colheita recente, sem danos físicos e mecânicos oriun-
dos do manuseio e transporte. Com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, 
típicos da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca. Não apresentando man-
chas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que alterem a aparência e qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos fertilizantes. Isenta de umidade 
externa anormal. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar 
e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 6.200 R$ 6,70

18

COUVE MANTEIGA - Em em maço de 200g, Folhas de tamanho médio, talo verde, inteiras, 
coloração uniforme e sem manchas, turgescentes, firme e bem desenvolvidas, sem ferimentos 
ou defeitos, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade,  não estando danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica 
que afete sua aparência, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 63000 R$ 4,80

19

ESPINAFRE - Em em maço de 300g. De primeira, ter coloração verde, ser tenros, fresco, 
estar sem ataques de pragas e doenças e não apresentando folhas amareladas e danos mecâ-
nicos. Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 5.000 R$ 6,10

20

MAMÃO - De primeira qualidade, in natura, tipo formosa, fruto com 60 a 80% do grau de 
maturação climatizado, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas para o consumo, apresentando aroma e cor próprias da espécie 
e variedade, não estejam golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetem a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispen-
sável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo 
com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 75.000 R$ 7,80

21

MANDIOCA - Tipo amarela, de primeira qualidade, raízes grandes, no grau normal de evolu-
ção do tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem ferimentos 
ou defeitos, cortadas em pedaços de aproximadamente 10cm, não fibrosas, livres de umidade, 
congeladas à temperatura 18ºC. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e confor-
mação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto 
em sacola comum plástica limpa.

KG 22.000 R$ 7,85

22

GOIABA VERMELHA - De primeira qualidade, in natura, frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, com 60% a 70% de grau de maturação, tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos 
ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas.Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em 
sacola comum plástica limpa.

KG 36.000 R$ 12,15

23

LIMÃO - Taiti, In natura, de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual 
por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 6.000 R$ 5,55

24

MANGA TOMMY - In natura, com casca espessa e formato oval, coloração que vão do ama-
relo ao laranja, coberta com vermelho e púrpura intensa. Polpa firme, suculenta. De primeira 
qualidade, deve presentar as características do cultivar, bem definidas, limpas, sem danos físi-
cos e mecânicos oriundos no manuseio e transporte. Entrega: itens com peso de acordo com a 
lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 31.000 R$ 8,20

25

MELANCIA – In natura. Fresca, de boa qualidade, compacta, polpa firme, no ponto de ma-
turação, sem ferimentos ou  defeitos, mantendo as características organolépticas. De tamanho 
regular, casca lisa e livre de sujidades, parasitas e larvas. Apresentando etiqueta de pesagem. 
A  embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 87.000 R$ 3,38

26

MELÃO - In natura. Tipo Gaúcho (caipira). De ótima qualidade, compacto, intacto, polpa 
firme, coloração e tamanho uniforme. Aroma e cor típicos da espécie. Redondo, casca lisa, 
graúdo, livre de sujidades, parasitas, larvas e rachaduras, cortes e perfurações. Bem desenvol-
vida e madura. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e 
posto em sacola comum plástica limpa.

KG 62.000 R$ 6,00

27
MILHO VERDE - In natura. Desprovido de palha. Espigas com tamanho médio, verdes, 

grãos macios, isentos de partes  pútridas. Apresentando tamanho, cor e formação uniformes. 
Acondicionados em embalagem de 1 Kg, transparente, com  etiqueta contendo peso, data de 
validade, data de fabricação, endereço  do fornecedor. 

KG 13.000 R$ 8,35
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OVOS - In natura. De galinha, tipo extra, classe A, branco, proveniente de  avicultor com 
inspeção oficial-SIF. O produto deve apresentar casca  áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não 
deve conter rachaduras, sujidades; a clara  deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro; 
quando colocado na água devem afundar. Acondicionados em embalagens de 30 unidades, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto,  marca do fabricante, prazo de 
validade de, no mínimo, 1 mês. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/
ou Ministério da Saúde/SIF.

UNIDADE 35.000 R$ 21,65

29

PÃO CASEIRO - de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido  fólico, fermento e sal, 
tamanho médio. Com registro na vigilância  sanitária. Produzido a partir de matéria prima de 
qualidade. Livre de  contaminação, mofo e materiais estranhos. Apresentando características  
naturais ao produto; acondicionado em embalagem plástica transparente contendo rótulo com 
registro, nome e endereço do  fabricante, informações nutricionais, lote, data de fabricação e 
prazo de validade. Peso de 600g.

UNIDADE 17.000 R$ 14,17

30
PEPINO JAPONÊS - In natura. De primeira qualidade. Apresentando cor, tamanho e forma-

ção uniformes. Devem estar bem desenvolvidos e sem danos físicos, mecânicos e sujidades. 
Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola 
comum plástica limpa.

KG 16.000 R$ 6,00

31

PONCÃ - In natura. Fruta cítrica de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da  
espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de  maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a  conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência  de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitas e larvas. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 52.500 R$ 8,20

32
PIMENTÃO VERDE - In natura. Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, 

cor uniforme. Aroma e cor típicos da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de 
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações. Entrega: itens com peso de acordo com a 
lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 2.800 R$ 7,70

33
QUIABO - In natura. De tamanho, cor e formação regular e uniforme, de primeira qualidade. 

Deve ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola 
comum plástica limpa.

KG 5.300 R$ 15,25

34
REPOLHO - In natura. Tipo verde, tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, 

sem ferimentos, sujidades, defeitos, tenros, sem  manchas e com coloração uniforme. Com au-
sência de parasitas, fungos e larvas. Uniforme na coloração e tamanho. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 53.000 R$ 5,35

35
RÚCULA - In natura. Fresca, cor uniforme. Deve ser bem desenvolvida, intacta. Em maços 

de 300g. Isenta de material terroso, sujidades, folhas senis ou danificadas, parasitas e larvas. 
Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 28.000 R$ 5,25

36

TOMATE - In natura. “Longa Vida”. De primeira qualidade, redondo, tamanho médio a gran-
de, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho  apresentando grau de maturação tal 
que lhe  permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em  condições adequadas 
para o consumo, com ausência de ferimentos ou  defeitos, sujidades, parasitas e larvas. Entrega: 
itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum 
plástica limpa.

KG 60.000 R$ 9,45

37

VAGEM - In natura. Deverá ter classificação de primeira, de coloração verde clara, tenro. 
Apresentando  grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte  e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e  imediato. De tamanho e cor 
regulares. Deverá apresentar boa formação, sem manchas, sem ataque  de pragas e doenças, 
sem rachaduras e danos mecânicos. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual 
por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 5.000 R$ 19,45

ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item Descrição Unidade de 
Medida Quant.

1

BATATA DOCE – De primeira qualidade, in natura, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, apre-
sentando uniformidade no tamanho e cor, livre de sujidades, parasitos e larvas, sem rachaduras e perfura-
ções, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. É indispensável uniformidade na coloração, 
tamanho e conformação.Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto 
em sacola comum plástica limpa.

KG 18.000

2

SALSINHA - Salsinha em maço de 200g, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem manchas escuras 
sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar coloração uniformes e típicos da variedade. Não são permiti-
dos defeitos nas verduras que lhes alterem a sua conformação e aparência. Entrega: itens com peso de acordo 
com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

MAÇO 21.000

3

COUVE MANTEIGA - Em em maço de 200g, Folhas de tamanho médio, talo verde, inteiras, coloração 
uniforme e sem manchas, turgescentes, firme e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, apresentan-
do grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da espécie e variedade,  não estando dani-
ficadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em 
sacola comum plástica limpa.

MAÇO 63000
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4

ESPINAFRE - Em em maço de 300g. De primeira, ter coloração verde, ser tenros, fresco, estar sem ataques 
de pragas e doenças e não apresentando folhas amareladas e danos mecânicos. Acondicionadas em embala-
gem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em 
sacola comum plástica limpa.

MAÇO 5.000

5

MANGA TOMMY - In natura, com casca espessa e formato oval, coloração que vão do amarelo ao laranja, 
coberta com vermelho e púrpura intensa. Polpa firme, suculenta. De primeira qualidade, deve presentar as 
características do cultivar, bem definidas, limpas, sem danos físicos e mecânicos oriundos no manuseio e 
transporte. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola 
comum plástica limpa.

KG 31.000

6
REPOLHO - In natura. Tipo verde, tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos, 

sujidades, defeitos, tenros, sem  manchas e com coloração uniforme. Com ausência de parasitas, fungos e 
larvas. Uniforme na coloração e tamanho. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por uni-
dade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 53.000

7
RÚCULA - In natura. Fresca, cor uniforme. Deve ser bem desenvolvida, intacta. Em maços de 300g. Isenta 

de material terroso, sujidades, folhas senis ou danificadas, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 28.000

8

ABACATE – De primeira qualidade, in natura, casca lisa, verde. No ponto de maturação adequado para a 
manipulação e consumo, isento de lesões de origem física e mecânica, livre de substâncias terrosas, sujida-
des, parasitas e larvas. A polpa deverá se apresentar intacta e firme. Deve possuir transporte e conservação 
adequados ao consumo. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto 
em sacola comum plástica limpa.

KG 9.500

9

ABACAXI – De primeira qualidade, in natura, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, tal que 
lhe permita suportar a manipulação e transporte em condições adequadas para o consumo, não possuírem 
lesões ou se apresentarem danificadas por quaisquer golpes de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência; devem estar frescos, firmes e com brilho, livres de resíduos de fertilizantes com ausência de su-
jidades, parasitos e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e 
posto em sacola comum plástica limpa.

KG 7.500

10

ABÓBORA CABOTIÃ – De primeira qualidade, in natura, tamanho médio, devem estar inteiras, sem 
cortes ao meio, em perfeito estado e desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios da variedade, 
espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação; turgescentes, intactas; 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas aderentes à superfície externa. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 42.000

11

ABOBRINHA BRASILEIRA (VERDE) – De primeira qualidade, in natura, tamanho médio, perfeito es-
tado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios da variedade, espécie e grau de evolução e 
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação; turgescentes, intactas, transporte e conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes à superfície 
externa. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 30.000

12

ALFACE – Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, frescas, em pé bem desenvolvido, firmes e bem de-
senvolvidas, com grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres 
de ferimentos ou defeitos nas folhas, sem danos por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete 
a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas e com manipulação e transporte em condições 
adequadas para o consumo. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: 
itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 38.000

13

ALHO – De primeira qualidade, in natura, com cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, sem partes ou 
dentes danificados, firmes e com brilho. Deve apresentar grau de evolução completo do tamanho, aroma e 
cor característicos da espécie e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, sem danos por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica, que afete a sua aparência; com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com 
a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 10.000

14

BANANA NANICA – De primeira qualidade, in natura, em penca, com 60% a 80% de grau de maturação 
climatizada, uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe permita suportar a manipulação 
e transporte em condições adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; deve ser frescas, firmes e com brilho, aroma 
e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: 
itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 320.000

15

BATATA INGLESA – De primeira qualidade, in natura, lavada, tamanho médio, uniforme, inteira, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes, sem partes esverdeadas, e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos 
à superfície externa. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na colora-
ção, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar 
e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 45.000

16
BERINJELA – De primeira qualidade, in natura, inteira, com grau de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; com ausência de su-
jidades, parasitos e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e 
posto em sacola comum plástica limpa.

KG 3.000

17

BETERRABA – De primeira qualidade, in natura, com folhas de tamanho médio e inteiras, com coloração 
uniforme e sem manchas, tenra, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo, tenras, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 17.000
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CEBOLA – De primeira qualidade, in natura, com tamanho médio e uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 

tenra e com brilho, turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 30.000

19
CEBOLINHA- Cebolinha em maço de 200g, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem manchas escuras 

sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e 
posto em sacola comum plástica limpa.

UNIDADE 26.000

20
CENOURA - Sem folhas, de primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 

tenras, sem corpos estranhos e terra aderido à superfície. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com 
a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 46.000

21

CHUCHU - De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, tenros, com coloração uniforme, apresentan-
do grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 
É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com 
a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 2.500

22

INHAME - Produto de boa qualidade, colheita recente, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manu-
seio e transporte. Com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, típicos da variedade. Sem 
brotos, sem rachaduras ou cortes na casca. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que alterem a aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de 
resíduos fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. Entrega: itens com peso de acordo com a lista 
individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 6.200

23

MAMÃO - De primeira qualidade, in natura, tipo formosa, fruto com 60 a 80% do grau de maturação 
climatizado, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequa-
das para o consumo, apresentando aroma e cor próprias da espécie e variedade, não estejam golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: 
itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 75.000

24

MANDIOCA - Tipo amarela, de primeira qualidade, raízes grandes, no grau normal de evolução do tama-
nho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem ferimentos ou defeitos, cortadas 
em pedaços de aproximadamente 10cm, não fibrosas, livres de umidade, congeladas à temperatura 18ºC. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com peso de acordo com 
a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 22.000

25

GOIABA VERMELHA - De primeira qualidade, in natura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de 
evolução no tamanho, com 60% a 70% de grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou danificadas 
por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, 
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com au-
sência de sujidades, parasitos e larvas.Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 36.000

26

LIMÃO - Taiti, In natura, de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, fir-
mes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Entrega: itens com 
peso de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 6.000

27

MELANCIA – In natura. Fresca, de boa qualidade, compacta, polpa firme, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou  defeitos, mantendo as características organolépticas. De tamanho regular, casca lisa e livre 
de sujidades, parasitas e larvas. Apresentando etiqueta de pesagem. A  embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar 
e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 87.000

28
MELÃO - In natura. Tipo Gaúcho (caipira). De ótima qualidade, compacto, intacto, polpa firme, colora-

ção e tamanho uniforme. Aroma e cor típicos da espécie. Redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, 
parasitas, larvas e rachaduras, cortes e perfurações. Bem desenvolvida e madura. Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 62.000

29
MILHO VERDE - In natura. Desprovido de palha. Espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, 

isentos de partes  pútridas. Apresentando tamanho, cor e formação uniformes. Acondicionados em embala-
gem de 1 Kg, transparente, com  etiqueta contendo peso, data de validade, data de fabricação, endereço  do 
fornecedor. 

KG 13.000

30

OVOS - In natura. De galinha, tipo extra, classe A, branco, proveniente de  avicultor com inspeção oficial-
-SIF. O produto deve apresentar casca  áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não deve conter rachaduras, suji-
dades; a clara  deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro; quando colocado na água devem afundar. 
Acondicionados em embalagens de 30 unidades, contendo no corpo da embalagem identificação do produto,  
marca do fabricante, prazo de validade de, no mínimo, 1 mês. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde/SIF.

UNIDADE 35.000

31

PÃO CASEIRO - de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido  fólico, fermento e sal, tamanho médio. 
Com registro na vigilância  sanitária. Produzido a partir de matéria prima de qualidade. Livre de  contami-
nação, mofo e materiais estranhos. Apresentando características  naturais ao produto; acondicionado em 
embalagem plástica transparente contendo rótulo com registro, nome e endereço do  fabricante, informações 
nutricionais, lote, data de fabricação e prazo de validade. Peso de 600g.

UNIDADE 17.000

32
PEPINO JAPONÊS - In natura. De primeira qualidade. Apresentando cor, tamanho e formação uniformes. 

Devem estar bem desenvolvidos e sem danos físicos, mecânicos e sujidades. Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 16.000
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PONCÃ - In natura. Fruta cítrica de primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da  espécie, uni-
formes, firmes e com brilho, apresentando grau de  maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a  conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência  de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitas e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade 
escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 52.500

34
PIMENTÃO VERDE - In natura. Selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, cor uniforme. 

Aroma e cor típicos da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidades, parasitas, ra-
chaduras, cortes e perfurações. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individual por unidade escolar 
e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 2.800

35
QUIABO - In natura. De tamanho, cor e formação regular e uniforme, de primeira qualidade. Deve ser bem 

desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entrega: itens com peso de 
acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 5.300

36

TOMATE - In natura. “Longa Vida”. De primeira qualidade, redondo, tamanho médio a grande, tenros, 
sem manchas, com coloração uniforme e brilho  apresentando grau de maturação tal que lhe  permita supor-
tar a manipulação, o transporte e a conservação em  condições adequadas para o consumo, com ausência de 
ferimentos ou  defeitos, sujidades, parasitas e larvas. Entrega: itens com peso de acordo com a lista individu-
al por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 60.000

37

VAGEM - In natura. Deverá ter classificação de primeira, de coloração verde clara, tenro. Apresentando  
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte  e a conservação em condições ade-
quadas para o consumo mediato e  imediato. De tamanho e cor regulares. Deverá apresentar boa formação, 
sem manchas, sem ataque  de pragas e doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. Entrega: itens com peso 
de acordo com a lista individual por unidade escolar e posto em sacola comum plástica limpa.

KG 5.000

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº: ____________)

Eu, ___________________________________________________ representante da Cooperativa/Associação __________________________________
__________, com CNPJ Nº: _________________________________, DAP Jurídica nº: ____________________________, DECLARO, para fins de par-
ticipação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de produção 
dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

Local, _________/ ___________ / _______.
__________________________________
Assinatura

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

O (A) (Nome do Grupo Formal) ____________________________________________________, CNPJ Nº: _________________________________, 
DAP Jurídica nº: ____________________________ com sede ________________________________________________________________________
, neste ato representado (a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) ______________________________________, portador 
(a) da Cédula de Identidade RG nº: ______________________, CPF nº: _______________________________, nos termos do Estatuto Social, DECLARA 
que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural 
que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 40.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ENTIDADE EXECUTORA referente à 
sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE nº 06 de 08 de Maio de 2020 que regem o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber. 

Local, _________/ ___________ / _______.

__________________________________
Assinatura

ANEXO V
PROJETO DE VENDA

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 001/2022/SEMED

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal

1. Nome do Proponente 2. CNPJ
3. Endereço 4. Município
5.Email 6. Fone 7. CEP
8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11-Nº Conta
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12..Nº de Associados 13. Nº de associados de acordo com a Lei 
11.326/2006

14.Nº de associados com DAP física

15. Nome do representante 
legal

16. CPF 17. DDD/Fone

18. Endereço 19. Município/UF
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE / FNDE / MEC

1. Nome da Entidade 2. CPNJ 3. Município/UF
4. Endereço  5. FONE
6. Nome do representante 

e email
7.CPF

 III – RELAÇÃO DE PRODUTOS
 1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4. Preço de Aquisição 5. Cronograma de entrega dos 

Produtos
4.1 Unitário 4.2 Total

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data. Fone / E-mail

Assinatura do representante do Grupo formal

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  MUNICÍPIO DE DOURADOS COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 06/2020, EM DECORÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2022/SEMED, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº____/2022

O MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Coronel Ponciano 1700, Parque dos Jequitibás, em 
Dourados-MS, inscrito no CNPJ/MF. sob o n.º 03.155.926/0001-44, neste ato representado pela senhora ANA PAULA BENITEZ FERNADES, brasileira, 
portadora do RG nº xxx-SSP/MS e do CPF nº xxx, residente e domiciliada na Rua xxxxx nº xxxx Jardim xxxxx, nesta cidade de Dourados-MS, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e por outro lado (nome  do  grupo  formal,  individual e  informal),  com   sede  à  ,  n.º        ,  em (municí-
pio),  inscrita  no  CNPJ   sob  n.º   ,  (para  grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições 
Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta no Edital de Chamamento  002/2021/SEMED,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato   mediante  as 
cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) oriundos da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, para alunos de educação básica, pública, matriculados no município, verba FNDE/PNAE, descritos 
nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2022/SEMED, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato de-
nominado CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$_______(______).

O recebimento das mercadorias dar-se-à mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentação no local de entrega.

O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no calculo do preço já devem estar incluídas despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

Item Produtos Quant. Unid. Val. Unit. Val. Total

TOTAL DO CONTRATO
CLÁUSULA QUINTA: O início para entrega das mercadorias será por etapas, sendo o prazo do fornecimento no máximo até 31 de Dezembro de 2022.
A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a solicitação do Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação e/ou das Unidades Escolares.
O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 

alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento definitivo do produto, e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o Art.40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com Art.73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações:
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CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED
12.306.104 –Programa de Aprimoramento e Oferta de ensino de qualidade
2.027 – Programa de Alimentação Escolar
33.90.30.00 – Material de consumo
115.051 – Transf.Refer.Prog.Nac.Alim.Escolar - PNAE

CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para 
instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRA-
TADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, de-
verá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de 
recursos do FNDE em tempo hábil.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE não se obriga a firmar contratações oriundas da presente Chamada Pública nas quantidades estimadas no 
Edital, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA NONA: O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêne-
re, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Re-
cebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CON-
TRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
Efetuar o pagamento no prazo estipulado;
Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, sendo elas multas ou advertências. A multa será de no máximo 20% do valor da 

obrigação contratual principal.

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico financeiro, garantin-
do-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o §1º, do art. 20 da Lei nº11.947 de 16 de 
junho de 2009, Lei Federal nº8.666/93 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria de Municipal  de Educação;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 001/2022/SEMED, pela Resolução FNDE nº 06 de 08 de 

Maio de 2020, pela Lei Federal 8.666/1993 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for 
omisso.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas con-
dições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, que somente terá validade se enviada 
mediante registro de recebimento, protocolado na sede da prefeitura, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

Por acordo entre as partes;
Pela inobservância de qualquer de suas condições;
Quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Elegem as partes como único competente, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Dou-

rados, Mato Grosso do Sul, para dirimir as dúvidas e controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Fica estabelecida a obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão 

encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da Administração Pública.
E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que 

também assinam.

Dourados - MS,______de________________de 2023.

_________________________                                            ________________________
CONTRATANTE                                                                   CONTRATADO
Secretaria Municipal de Educação                                                                                       

TESTEMUNHA:

NOME COMPLETO: 
CPF: 

NOME COMPLETO:  
CPF: 
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LICITAÇÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, considerando o procedimento operacional 
na condução e encerramento dos processos licitatórios tramitantes em sua instância, conforme disposto no Decreto Municipal nº 1.462 de 10 de dezembro 
de 2018, torna público a revogação da Tomada de Preços nº 11/2021, relativo ao Processo nº 249/2021/DL/PMD, cujo objeto trata da “contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de engenharia  para execução de obras de conclusão de construção do Centro de Educação Infantil (CEIM) 
Proinfância Tipo 1 da Vila Erondina no Município de Dourados/MS, com recursos provenientes do Termo de Compromisso PAC2 02741/2012 - FNDE 
PAC II e a devida contrapartida do Município”. A justificativa e despacho autorizando a aludida revogação encontram-se presentes nos autos do processo, 
com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua 
Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.

Dourados, 07 de novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

República-se para correção: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 58/2022

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal 
n° 8.666/93 e inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02  e inciso VI, do art. 13, do Decreto Federal n° 10.024/19, processado o Pregão Eletrônico em 
epígrafe, dentro das normas de legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como a análise pela Procuradoria Geral 
do Município, da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n° 201/2022/DL/PMD, cujo objeto trata  Formalização de ata de registro 
de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação e educação de atividades físicas, objetivando atender 
o Programa “Esporte e Lazer para Todos”, por meio de transferência de recursos financeiros federais (Convênio nº 914733/2021 celebrado entre a União, 
por intermédio do Ministério da Cidadania e a Prefeitura Municipal de Dourados MS), com a devida contrapartida do Município, resolve HOMOLOGAR 
o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes conforme segue: VENCEDORA E ADJUDICATÁRIA: 
MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA pelo valor global de  R$ 402.999,96 (quatrocentos e dois mil e novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos)

Dourados (MS), 04 de outubro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso 
Secretário Municipal de Administração 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 59/2022

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal 
n° 8.666/93 e inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02  e inciso VI, do art. 13, do Decreto Federal n° 10.024/19, processado o Pregão Eletrônico em 
epígrafe, dentro das normas de legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como a análise pela Procuradoria Geral 
do Município, da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n° 229/2022/DL/PMD, cujo objeto trata Formalização de ata de registro 
de preços visando a eventual aquisição de material de hospitalar (insumos de punção venosa), objetivando atender a Atenção Primária, SAMU, Unidades 
Especializadas, Vigilância Epimediológica, TB/HANS, Imunização e Centro de Controle de Zoonoses, vinculados a Rede Municipal de Saúde, resolve 
HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes conforme segue: VENCEDORAS E AD-
JUDICATÁRIAS: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pelo valor global de  R$ 167.807,94 (cento e 
sessenta e sete mil oitocentos e sete reais e noventa e quatro centavos); SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
pelo valor global de R$ 116.956,03 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e seis reais e três centavos); SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  pelo valor global de  R$ 147.776,62 (cento e quarenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais 
e sessenta e dois centavos); MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI -EPP  pelo valor global de  R$ 195.663,88 (cento e noventa 
e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos); ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA pelo valor global de R$ 
22.059,45 (vinte e dois mil cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES  LTDA 
pelo valor global de  R$ 42.986,10 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos); CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALA-
RES LTDA pelo valor global de R$ 45.153,00 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais).

Dourados (MS), 03 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso 
Secretário Municipal de Administração 
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LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 60/2022

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal 
n° 8.666/93 e inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02  e inciso VI, do art. 13, do Decreto Federal n° 10.024/19, processado o Pregão Eletrônico em 
epígrafe, dentro das normas de legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como a análise pela Procuradoria Geral 
do Município, da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n° 227/2022/DL/PMD, cujo objeto trata Formalização de ata de registro de 
preços visando a eventual aquisição de materiais esportivos e afins, objetivando atender as Academias de Saúde coordenadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde,  resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes conforme segue: VENCE-
DORAS E ADJUDICATÁRIAS: ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA pelo valor global de  R$ 60.577,50 (sessenta mil quinhentos e setenta 
e sete reais e cinquenta centavos); L.CP. ARTIGOS DE ARMARINHOS EIRELI - ME pelo valor global de  R$ 171.291,50 (cento e setenta e um mil e du-
zentos e noventa e um reais e cinquenta centavos); ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA pelo valor global de  R$ 12.090,00 (doze 
mil e noventa reais); STS COMERCIO VAREJISTA LTDA pelo valor global de  R$ 24.016,50 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Dourados (MS), 03 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso 
Secretário Municipal de Administração 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 221/2022/FMAS

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wganer Hall
E o Fraternidade de Aliança Toca de Assis– inscrita no CNPJ/MF nº 02.019.254/0017-44.
Presidente: Antônia Soares da Silva
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial de Acolhimento a prestação de serviços, 

entidade civil filantrópica, de caráter assistencial, serviços Acolhimento destinado a adultos acima de 30 anos e idosos, do sexo masculino, cujos vínculos 
familiares estejam rompidos ou fragilizados, que vivem em situação de vulnerabilidade social, a fim de garantir proteção integral. O auxílio financeiro será 
utilizado ao pagamento de despesas de aquisição de materiais permanente, conforme plano de trabalho.

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 16.254,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) que será repassando em parcela única, re-
curso proveniente do Fundo Municipal Assistência Social.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social
2.143 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade
44.50.42.00 – Auxílios  Ficha: 622 - Fonte:  100000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023.

Daniela Weiler Wganer Hall
Secretária Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 222/2022/FMAS

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall
E o Associação de Pais e Amigos dos Autista da Grande Dourados- AAGD – inscrita no CNPJ/MF nº 12.360.396/0001-67.
Presidente:   Francisco Sobrinho de Brito
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e 

suas Famílias, ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, as pessoas e suas famílias, com deficiência com algum grau de depen-
dência (autismo e múltipla deficiência), que tiveram ou têm as suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou violação de direitos, 
em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo de Colaboração destina o auxílio financeiro pagamento de despesas com pessoal assim como 
encargos e indenizações desta, para custear 30 atendimento de usuários conforme, plano de trabalho.

3.Valor: o valor dessa parceria é de R$ 20.868,00(Vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais) o qual será repassado em parcela única proveniente do 
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Com contrapartida financeira da Organização da sociedade Civil-OSC no valor de R$ 732,00 (setecentos 
e trinta e dois reais), totalizando o valor geral da parceria de R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais).

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social
2.142– Proteção Social Especial de Média Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:   908– Fonte: 100000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATOS



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.768                                                            5.768                                                            31                  DOURADOS, MS / TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022  

EXTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 227/2022/FMAS

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wganer Hall
E o Asilo da Velhice Desamparada de Dourados–Lar do Idoso inscrita no CNPJ/MF nº 03.746.641/0001/88.
Presidente:  Leonel José Freire 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial de Acolhimento para idosos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, para desenvolver serviços de convivência proporcionando garantia de direi-
tos e melhorias na qualidade de vida. O auxílio financeiro de cofinancimento de 40 metas será utilizado ao pagamento de despesas com pessoal assim como 
encargos e indenizações desta, conforme plano de trabalho.

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 46.440,00 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) o qual será repassado em parcela única, 
recurso proveniente do Fundo Municipal Assistência Social.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.150 – Programa Desenvolvimento das Atividades Social.
2.143– Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:  620– Fonte: 100000
VIGÊNCIA: 01 novembro de 2022 a 30 de outubro de 2023.

Daniela Weiler Wganer Hall
Secretária Municipal de Assistência Social  

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 228/2022/FMAS
1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall
E a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Dourados, inscrita no 
CNPJ/MF nº03.368.578/0001-93.
Presidente: Jose Carlos Calemes
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.
2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e 

suas Famílias, ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, a jovens e adultos, de ambos os sexos com deficiência com algum 
grau de dependência (auditiva, visual, intelectual, física, autismo e múltipla deficiência), que tiveram ou têm as suas limitações agravadas pela convivência 
com situações de risco ou violação de direitos, em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo de Colaboração destina o auxílio financeiro 
a destinado ao pagamento de despesas com pessoal assim como encargos e indenizações desta e aquisição de materiais de consumo, para custear 60 aten-
dimento de usuários conforme, plano de trabalho.

3.Valor: o valor total de R$ 41.736,00 (Quarenta e um mil, setecentos e trinta e seis  reais) o qual será repassado em parcela única, proveniente do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social.
2.142– Proteção Social Especial de Média Complexidade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 908 - Fonte:  100000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 229/2022/FMAS
1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall
E a Associação Pestalozzi de Dourados, inscrita no CNPJ/MF nº 01.105.188/0001-03.
Presidente: Maria Adelaide Zarpelon de Osti 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e 

suas Famílias, ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, a jovens e adultos, de ambos os sexos com deficiência com algum 
grau de dependência (auditiva, visual, intelectual, física, autismo e múltipla deficiência), que tiveram ou têm as suas limitações agravadas pela convivência 
com situações de risco ou violação de direitos, em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo de Colaboração destina o auxílio financeiro 
para custeio destinado a aquisição de materiais de consumo e permanente e serviços de terceiros, para custear 60 atendimentos de usuários conforme, plano 
de trabalho.

3.Valor: o valor total de R$ 41.736,00 (Quarenta e um mil, setecentos e reais e quarenta centavos) o qual será repassado em parcela única, proveniente do 
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.142–Proteção Social Especial de Média Complexidade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 908 - Fonte:  100000
44.50.42.00 – Auxílios Ficha: 910 - Fonte:  100000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall 
Secretária Municipal de Assistência Social
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EXTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 230/2022/FMDPI

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall 
E o Fraternidade de Aliança Toca de Assis– inscrita no CNPJ/MF nº 02.019.254/0017-44.
Presidente: Antônia Soares da Silva
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial de Acolhimento a prestação de serviços, 

entidade civil filantrópica, de caráter assistencial, serviços Acolhimento destinado a serviços Acolhimento destinado para idosos com 60 anos ou mais, do 
sexo masculino, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. O para custeio  na área de promoção e assistência social, na área de saúde, na 
área de educação, na área de trabalho e previdência social, na área de habitação e urbanismo, na área de justiça, na área de cultura, esporte e lazer, previstas 
na Lei no 8.842, de 04 de janeiro de 1994, destinado a aquisição de um veículo, e  na políticas sociais básicas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que necessitarem destinado a aquisição de veículo, conforme plano de trabalho. 

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, reais) que será repassando em parcela única, recurso prove-
niente do Fundo Nacional Assistência Social.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.07 – Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa 
14.241.146 – Programa de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoa Idosa
1.029– Apoio aos Programas, Projetos e Serviços Desenvolvimentos em Âmbito Governamental e não Governamental que atendam a Pessoa Idosa. 
44.5.0.42.00 – Auxílios Ficha: 1702 - Fonte:  210000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall
Secretária Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 231/2022/FMDPI

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall 
E o Asilo da Velhice Desamparada de Dourados–Lar do Idoso inscrita no CNPJ/MF nº 03.746.641/0001/88.
Presidente:  Leonel José Freire 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial de Acolhimento para idosos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, para desenvolver serviços de convivência proporcionando garantia de direi-
tos e melhorias na qualidade de vida, O auxílio financeiro para custeio  na área de promoção e assistência social, na área de saúde, na área de educação, na 
área de trabalho e previdência social, na área de habitação e urbanismo, na área de justiça, na área de cultura, esporte e lazer, previstas na Lei no 8.842, de 
04 de janeiro de 1994 e na políticas sociais básicas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem, destinado auxílio 
financeiro a aquisição de veículo, conforme plano de trabalho. 

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 109.980,00 (cento nove mil, novecentos e oitenta reais) o qual será repassado em parcela única, recurso 
proveniente do Fundo Municipal do Direito Pessoa Idosa – FMDPI.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.07 – Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa 
14.241.146 – Programa de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoa Idosa
1.029– Apoio aos Programas, Projetos e Serviços Desenvolvimentos em Âmbito Governamental e não Governamental que atendam a Pessoa Idosa. 
44.5.0.42.00 – Subvenções Sociais Ficha: 1702 - Fonte:  210000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall
Secretária Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 232/2022/FMDPI

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Daniela Weiler Wagner Hall 
E o Asilo da Velhice Desamparada de Dourados–Lar do Idoso inscrita no CNPJ/MF nº 03.746.641/0001/88.
Presidente:  Leonel José Freire 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial de Acolhimento para idosos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, para desenvolver serviços de convivência proporcionando garantia de direi-
tos e melhorias na qualidade de vida. O auxílio financeiro para custeio na políticas sociais básicas e programas de assistência social, em caráter supletivo, 
para aqueles que necessitarem, destinado a aquisição de serviços de terceiros (reforma de dispensas alimentícia, sala de atendimento psicossocial, aloja-
mento e salão de bazar), conforme plano de trabalho. 
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3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 178.250,00 (cento setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) o qual será repassado em parcela única, 
recurso proveniente do Fundo Municipal do Direito Pessoa Idosa – FMDPI.

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguintes dotações orçamentária; da Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.07 – Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa 
14.241.146 – Programa de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoa Idosa
1.029– Apoio aos Programas, Projetos e Serviços Desenvolvimentos em Âmbito Governamental e não Governamental que atendam a Pessoa Idosa. 
33.5.0.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 1363 - Fonte:  210000
VIGÊNCIA: 01 Novembro de 2022 a 30 de Outubro de 2023

Daniela Weiler Wagner Hall
Secretária Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DE EMPENHO N° 142/2022.

PARTES:
Município de Dourados
Fundação de Esportes de Dourados - FUNED
CONTRATANTE: PISCINA GOLDEN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA - ME   
CNPJ: 37.999.252/0001-86
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2022
OBJETO: Aquisição de produto de limpeza (bicarbonato de sódio), para manutenção das piscinas do Centro Popular de Cultura Esporte e Lazer Jorge 

Antônio Salomão - Jorjão.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II e Instrução Normativa Conjunta SEMFIR/SEMAD N° 005, de 04 de agosto de 2011.
VALOR: R$ 1.250,00  (Um mil e duzentos e cinquenta reais). 
DATA DE EMPENHO: 04/11/2022.
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.° 196/2022/DL/PMD

Processo de Licitação: 003/2022
Pregão Eletrônico: 003/2022
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha.
Contratante: Município de Dourados.
Contratada: MAXBRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável 
quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as ga-
rantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de 
R$ 3.643,50 (Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Dourados-MS, 03 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 199/2022/DL/PMD

Processo de Licitação: 003/2022
Pregão Eletrônico: 003/2022
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha.
Contratante: Município de Dourados.
Contratada: Suares Distribuidora De Produtos De Limpeza LTDA ME

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogá-
vel quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as 
garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor 
de R$ 7.937,50 (Sete Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Dourados-MS, 13 de Outubro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EXTRATOS
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EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.° 247/2022/DL/PMD

Processo de Licitação: 003/2022
Pregão Eletrônico: 003/2022
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha.
Contratante: Município de Dourados.
Contratada: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável 
quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as ga-
rantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor de 
R$ 101,40 (Cento e Um Reais e Quarenta Centavos)

Dourados-MS, 03 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.° 272/2022/DL/PMD

Processo de Licitação: 003/2022
Pregão Eletrônico: 003/2022
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha.
Contratante: Município de Dourados.
Contratada: OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogá-
vel quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as 
garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93). Assim sendo, consignamos que a execução se encontra encerrada, sendo o montante executado o valor 
de R$ 2.029,00 (Dois Mil e Vinte e Nove Reais)

Dourados-MS, 03 de Novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO ATO PUBLICADO  O DIÁRIO Nº  5.765

PARTES:
Município de Dourados/MS
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

PROCESSO: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2020
OBJETO: Faz-se necessário reprogramação da vigência contratual por mais 12 meses, com início em 30/10/2022 e previsão de vencimento em 30/10/2023, 

bem como acrescer o valor correspondente à contraprestação dos serviços pelo período prorrogado estimado em R$ 34.491,65 (Trinta e quatro mil, quatro-
centos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo novo valor global na monta de R$ 96.294,12 (Noventa e seis mil, duzentos e noventa 
e quatro reais e doze centavos). Bem como a inclusão de dotação orçamentária, possibilitando a utilização de fonte:

07.00 - Secretaria Municipal de Administração;
07.01 - Secretária Municipal de Administração;
04.126.110 - Prog. Desenvolvimento de Tecnologia de Informação 
02.009 - Manutenção de Atividades de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação;
33.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 
Ficha: 75 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ONDE CONSTA: 

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

PASSA A CONSTAR:

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2022.
Secretaria Municipal de administração

EXTRATOS
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Dispensa de Licitação: 054/2021
Contrato Número: 025/2022/DL/PMD

Objeto: Contratação de empresa para o manejo preventivo de árvores com risco de queda, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Município, 
conforme situação de emergência declarada pelo Decreto nº 735 de 15 de outubro de 2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dourados
Contratada: ANSU CONSTRUTORA LTDA – ME.

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerramento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogá-
vel quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as 
garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

Sendo assim, consignamos que a execução encontra-se encerrada, sendo o montante executado o valor de R$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais). 

Dourados-MS, 04 de novembro de 2022

Lauro Maymone Coelho Netto
Diretor Presidente - IMAM

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no 
artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 123/2022. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA UTILIZAÇÃO NA 
UNIDADE HOSPITAL DA VIDA PERTENCENTE À FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS - FUNSAUD ENTREGA IMEDIA-
TA, REFERENTE A ITENS DESERTOS NO PREGÃO 019/2022.

Autorizo em consequência, a deflagração dos atos subsequentes à CONTRATAÇÃO COMO SEGUE:

SHOPMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ – 34.175.758/0001-82
VALOR – R$ 6.566,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos da dispensa de licitação nº 072/2022.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da verba abaixo discriminada, oriundo do Contrato de Gestão Nº 209/2022/SEMS/PMD de 

05/08/2022 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022), ou outro instrumento que venha a substituí-lo.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o 

presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Dourados – MS, 04 de Novembro de 2022.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2022

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO é favorável à aplicação do 
procedimento de processo de INEXIGIBILIDADE, em conformidade ao disposto no Artigo 25, inciso I, do vigente Estatuto das Licitações – Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993; no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO 
a INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 128/2022. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, PARA ATENDER 
PACIENTE INTERNADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DA VIDA, PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO APROXIMA-
DO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E CONDIÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA IN-
SERIDO NOS AUTOS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E DEMAIS ANEXOS E TERMOS AFINS, CONTIDOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Autorizo em consequência, a deflagração dos atos subsequentes à CONTRATAÇÃO como segue
Empresa a ser contratada:
PRÓBIO - PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA. 
CNPJ n° 03.726.426/0001-15
Valor total: R$ 11.800,50 (Onze Mil Oitocentos Reais e Cinquenta Centavos).  
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, do vigente Estatuto das Licitações – Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Justificativa anexada nos autos do referenciado.

As despesas decorrentes deste processo correrão de repasses financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Dourados à Fundação de Serviços de 
Saúde de Dourados realizados por meio Contrato de Gestão Nº 209/2022/SEMS/PMD de 05/08/2022 (PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2022 Inexi-
gibilidade de Licitação nº 007/2022).

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Dourados – MS, 04  de Novembro de 2022. 

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

DEMAIS ATOS / TERMO DE ENCERRAMENTO - IMAM

FUNDAÇÕES / TERMOS DE RATIFICAÇÃO - FUNSAUD
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº  148/2021  

Partes: FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ: 20.267.427/0001-68
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 32.287.305/0001-12

DO OBJETO: O Presente Termo tem por objeto o aditivo de até 25% no item 3 (Plantão para Serviço de Médico Generalista  -  Local – Unidade de Pronto 
Atendimento, (Segunda a sexta-feira) e no item  e 4 Plantão para Serviço de Médico Generalista - Local – Unidade de Pronto Atendimento (Sábados, Do-
mingos e Feriados,) cujo objeto refere-se  a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos, em regime de plantão de 12 (doze) 
horas, para atender a população do Município Dourados e Macrorregião – Hospital da Vida (Pronto Socorro) e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
24 horas, atendendo as necessidades básicas dos serviços que devem ser prestados pela Fundação de Serviço de Saúde de Dourados, oriundo do Pregão 
Presencial nº 023/2021 – Processo de Licitação nº 085/2021.

DO PREÇO: Respeitando os termos do Artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93 o valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas do contrato será 
de R$ 448.473,77 (Quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) o que corresponde a aproximadamente de 
13,60% no item 3 e 10,64% no item 4 da quantidade inicialmente pactuada, para fins de atender a alta demanda de paciente a serem atendidos na unidade 
Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas, acrescentando ao contrato um (01) médico no plantão noturno (19h às 06.59hs), até o dia 29/12/2022 todos os dias 
incluindo os sábados, os domingos e os feriados. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO: Diante da não utilização da quantidade total acrescida ao contrato através do Primeiro Termo 
Aditivo, retorna-se ao contrato o saldo não utilizado a saber;

Item 03 – 51,5 plantões de 12 horas
Item 04 – 24,5 plantões de 12 horas
DA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO: Diante da alta demanda de atendimento na UPA porte III, ante ao fato de que as UBS e o PAM não estarem 

com os atendimentos regulares devido aos reflexos das síndromes gripais. Faz saber que o terceiro médico alocado no plantão noturno, prestou serviços 
desde o dia 29/12/2021 até a presente data. Diante deste fato foram consumido saldo de plantões contratados, justificando assim a necessidade do referido 
médico (3º terceiro médico noturno) e manutenção do mesmo, até findar o contrato para que não haja falta de atendimento ou atendimento ineficiente na 
UPA 24 horas, uma vez que é uma unidade de referencia onde os atendimentos são realizados através do Sistema Único de Saúde/SUS, para Dourados e 
macrorregião.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste processo correrão de repasses financeiros pela Secretária de Saúde Municipal de 
Dourados à Fundação de Serviço de Saúde Dourados, por meio do Contrato de Gestão nº 209/2022/SEMS/PMD de 05/08/2022 (PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022), ou outro instrumento que venha a substituí-lo.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PREVISÃO CONTRATUAL: O Presente Termo Aditivo se fundamenta no artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em c/c com o Edital nº 023/2021.

Ratificação: Ratificam-se as demais  cláusulas do Contrato original.

Dourados/MS, 04 de Novembro de 2022.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
THIAGO DE CASTRO SILVEIRA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal De Dourados
CONTRATADA: Blit Softwares e Tecnologia Digital LTDA - ME, CNPJ Nº 26.361.810/0001-67

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na criação, desenvolvimento e manutenção de Web Site, bem como 
serviço de hospedagem e cessão de licença de software, para atender a Câmara Municipal de Dourados / MS.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: de 31 de outubro de 2022 a 30 de outubro de 2023.

REEQUILIBRIO DE PREÇO: O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade realizar acréscimo de 23,31% (vinte e três inteiros e trinta e um décimos 
por cento), conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculo este da prorrogação, conforme Variação do índice entre 01-Novem-
bro-2019 e 30-Outubro-2022). O valor do contrato de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tem acréscimo de R$ 2.797,20 (dois mil setecentos e noventa e sete 
reais e vinte centavos) e passará para o valor global de R$ 14.797,20 (quatorze mil setecentos e noventa e sete reais vinte centavos), com parcela estabele-
cida em R$ 1.233,10 (hum mil duzentos e trinta e três reais e dez centavos) mensais.

DOTAÇÃO: 01.031.0101.2001-3.3.90.40.00.00.100 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.
LICITAÇÃO: Proc. Adm. 067/2019/DL/CMD, Edital do Pregão Presencial nº 018/2019.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, Inc. II e Art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93.
ORDENADOR DESPESA: Laudir Antonio Munaretto.

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

EXTRATO - TERMO ADITIVO

PODER LEGISLATIVO
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BALANCETE FINANCEIRO
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BALANCETE FINANCEIRO
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BALANCETE FINANCEIRO
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BALANCETE FINANCEIRO
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BALANCETE FINANCEIRO
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BALANCETE FINANCEIRO
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ATA Nº 20/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER-
VIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião ordinária, tendo como objetivo a seguinte pauta: 
1) Segunda reunião sobre a Política de Investimentos para o exercício de 2023. Estavam presentes os seguintes membros: Andréa Londero Bonatto, José 
dos Santos da Silva, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, Theodoro Huber Silva, Luis Carlos Rodrigues Morais e Orlando Conceição Malheiros. O senhor 
Luiz Constâncio Pena de Moraes justificou sua ausência. Constatado quórum, o Sr. Márcio Fernandes fez a leitura da minuta da Política de Investimentos 
para o exercício de 2023 e apresentou a atual composição da carteira do Instituto até o dia 30/09/2022. Observou-se ainda que houve dois anos em que o 
Instituto superou a meta estabelecida. Assim sendo, decidiu-se por um aumento 0,30%, sendo que a meta passa a ser de IPCA + 5,02 estando de acordo 
com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, a fim de reduzir o Passivo Atuarial trazendo a valor presente. Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Márcio fez as considerações finais e encerrou a reunião, tendo eu, Theodoro Huber Silva, lavrado a presente ata que depois de lida e achada 
conforme, fica assinada por todos os presentes.

Orlando Conceição Malheiros                              Andréa Londero Bonatto                     
Presidente                                                               Vice-presidente  
Theodoro Huber Silva                      José dos Santos da Silva                        
Secretário        Membro
Luis Carlos Rodrigues Morais                              Márcio Fernandes Vilela Rodrigues
Membro                        Membro

ATA Nº 21/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER-
VIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião ordinária, tendo como objetivo a seguinte 
pauta: 1) Credenciamento de Instituição Financeira; e 2) Terceira reunião sobre a Política de Investimentos para o exercício de 2023. Estavam presentes os 
seguintes membros: Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Márcio Fernandes Vilela Rodrigues, Theodoro Huber Silva, Luiz Constâncio Pena 
de Moraes e Orlando Conceição Malheiros. O senhor Luis Carlos Rodrigues Morais justificou sua ausência. Constatado quórum, o Sr. Márcio Fernandes 
apresentou a documentação para credenciamento da Instituição CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 
42.040.639/0001-40, Processo nº 025/2022, que perante análise documental aferiu-se  Nota IQG-RP1, ficando este credenciamento pré-aprovado desde que 
a instituição encaminhe as documentações necessárias para a conclusão do credenciamento, conforme o edital de credenciamento vigente. Quanto à Política 
de Investimentos para o exercício de 2023, foi realizada a leitura da minuta sendo realizadas as alterações necessárias, decidindo por aprovar a política de 
investimentos e após revisão final e envio à LDB consultoria, enviar para análise do Conselho Curador . Nada mais havendo a tratar, o Sr. Márcio fez as 
considerações finais e encerrou a reunião, tendo eu, Theodoro Huber Silva, lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme, fica assinada por 
todos os presentes.

Orlando Conceição Malheiros                              Andréa Londero Bonatto                     
Presidente                                                               Vice-presidente  

Theodoro Huber Silva                      José dos Santos da Silva                        
Secretário        Membro
Luiz Constâncio Pena de Moraes                         Márcio Fernandes Vilela Rodrigues
Membro                        Membro

IVANIZE CLEMENTINO DE LIMA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
Ambiental Simplificada, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica, Serviços de manutenção e reparação elétrica, Serviços de ins-
talação, manutenção e reparação de acessórios e Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores localizada na Rua Criciúma, 
1625, Vival dos Ipês, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

CLAUDIANI DE MELLO BARROSO 03036355170, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Autorização Ambiental, para atividade de Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, localizada na Rua Mario Feitosa Ro-
drigues, n˚31, Altos do Indaiá,  no município de Dourados (MS). Não foi Determinado Estudo de Impacto Ambiental.

ROGERS R. VICENTIN torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada, para a atividade de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, Serviços de manutenção e reparação elétrica, Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos, localizada na Rua Marginal Guaicurus, 1635, Vival dos Ipês, no Município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
 

RENEU RODRIGUES DE MELO 40484165100 torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
localizada na Rua Maria da Gloria, 115 A, Vila Industrial, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

AUTO POSTO CEDRO LTDA EPP, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – MS - IMAM, a Alteração de Razão 
Social - ARS, Licença de Operação – LO, para atividade comércio varejista de combustível para veículos automotores, lubrificantes, posto revendedor, 
lava rápido e conveniência, localizado na Rua Manoel Santiago, Nº 1100, Jardim Itaipu, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

LUZ AUTO CENTER LTDA EPP torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – MS - IMAM, a Licença de Prévia – LP, Li-
cença de Instalação – LI, Licença de Operação - LO, para atividade de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, localizado 
na Rua Albino Torraca, 298, Jardim América, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

ATAS - PREVID

OUTROS ATOS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL


