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LEIS

LEI Nº. 4.945, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Institui a Semana Municipal do Distrito de Panambi”.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Semana do Distrito de Panambi, a ser comemorada anualmente na semana do 
dia 27 de dezembro.

Art. 2º  A Semana do Distrito tem como objetivo rememorar e celebrar a criação e sua importância político-econômico.

Art. 3º  Durante a Semana o Poder Executivo em conjunto com a Câmara de Vereadores, associação de moradores e entidades afins, poderão realizar 
diversos eventos, tais como: shows, concertos, danças, apresentações culturais e artísticas, jogos, homenagens e demais festividades, visando proporcionar 
entretenimento aos moradores e demais munícipes.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá efetuar acordo de cooperação com entidades e/ou a iniciativa privada, visando a consecução dos 
objetivos desta Lei.

Art. 4º O Poder Executivo promoverá nesta ocasião a realização de serviços públicos, tais como: limpeza geral, roçadas, recolhimento de entulhos, po-
das de árvores, pintura das guias de meio-fio, tapa-buracos, troca de lâmpadas, mutirão de atendimento médico, entre outros, visando marcar com êxito as 
comemorações alusivas à data.

Art. 5º  O Poder Executivo e o Legislativo Municipal poderão divulgar no site institucional matérias alusivas a data do aniversário, discorrendo sobre a 
história do distrito.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 21 de novembro 2022.

Alan Aquino Guedes Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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LEI Nº. 4.946, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

Institui a Semana Municipal do Distrito de Vila Formosa.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Semana do Distrito de Vila Formosa, a ser comemorada anualmente na semana 
do dia 30 de dezembro.

Art. 2º  A Semana do Distrito tem como objetivo rememorar e celebrar a criação e sua importância político-econômico.

Art. 3º  Durante a Semana o Poder Executivo em conjunto com a Câmara de Vereadores, associação de moradores e entidades afins, poderão realizar 
diversos eventos, tais como: shows, concertos, danças, apresentações culturais e artísticas, jogos, homenagens e demais festividades, visando proporcionar 
entretenimento aos moradores e demais munícipes.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá efetuar acordo de cooperação com entidades e/ou a iniciativa privada, visando a consecução dos 
objetivos desta Lei.

Art. 4º O Poder Executivo promoverá nesta ocasião a realização de serviços públicos, tais como: limpeza geral, roçadas, recolhimento de entulhos, po-
das de árvores, pintura das guias de meio-fio, tapa-buracos, troca de lâmpadas, mutirão de atendimento médico, entre outros, visando marcar com êxito as 
comemorações alusivas à data.

Art. 5º  O Poder Executivo e o Legislativo Municipal poderão divulgar no site institucional matérias alusivas a data do aniversário, discorrendo sobre a 
história do distrito.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 21 de novembro 2022.

Alan Aquino Guedes Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEI Nº. 4.948, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre denominação de Praça Pública.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina Praça da Bíblia o espaço público, localizado na Rua Hayel Bon Faker, na interseção das Ruas Pedro Rigotti e Adroaldo Pizzini. 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 21 de novembro 2022.

Alan Aquino Guedes Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO N.º 1.802 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a Regulamentação da Atividade de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Dourados e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 66, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 

Considerando os Artigos 11 e 60 da Lei Complementar n.º 442, de 15 de setembro de 2022; e

Considerando a necessidade de regulamentar as atividades de Ouvidoria no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados,

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES

Art. 1º  Este Decreto regulamenta no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados, a atividade de ouvidoria, em conformidade com os Capítulos III e IV 
da Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2004, art. 4º-A da Lei n.º 13.608, de 10 de janeiro de 2018 e o art. 13 da Lei Complementar n.º 442, de 15 de setembro 
de 2022.

Art. 2º  Compete a Ouvidoria:

I. Receber e dar tratamento a:

a) Manifestações de usuários de serviços públicos a que se refere a Lei n.º 13.460 de 2017;
b) Relatos de informações a que se refere o art. 4º-A da Lei n.º 13.608 de 2018; e

DECRETOS

LEIS
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c) Petições destinadas ao exercício dos direitos do titular de dados pessoais perante o Poder Público referidos no art. 18 da Lei n.º 13.709 de 2018.

II. Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos legais e da qualidade das respostas às manifestações de usuários de serviços públicos re-
cebidas;

III. Formular, executar e avaliar ações e projetos relacionados às atividades de ouvidoria da respectiva área de atuação;
IV. Coletar, ativa ou passivamente, dados acerca da qualidade e da satisfação dos usuários com a prestação dos serviços públicos;
V. Analisar dados recebidos ou coletados a fim de produzir informações com vistas ao aprimoramento da prestação dos serviços e à correção de falhas;
VI. Zelar pela adequação, atualidade e qualidade das informações constantes nas Cartas de Serviços dos órgãos e entidades a que estejam vinculados;
VII. Assessorar o Controlador Geral do Município nos temas sob sua competência.

§1º Sempre que outro órgão da Prefeitura Municipal de Dourados realizar o disposto no inciso I, este deverá encaminhar as informações coletadas ime-
diatamente a Ouvidoria, vedada a manutenção de cópias no órgão recebedor.

§2º Incluem-se na alínea “a” do inciso I as manifestações recebidas de agentes públicos que atuem na própria Prefeitura Municipal de Dourados.

Art. 3º  A Ouvidoria deve ainda no exercício de suas competências:
I. Adotar ferramentas de solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços públicos e órgãos e entidades públicas, bem como entre agentes públicos, 

no âmbito interno, com a finalidade de qualificar o diálogo entre as partes e tornar mais efetiva a resolução do conflito, quando cabível;
II. Realizar articulação com:

a) Instâncias e mecanismos de participação social, em especial com o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, previstos no Capítulo V da Lei n.º 
13.460 de 2017;

b) Demais órgãos e entidades encarregados de promover a defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, tais como Ouvidorias de outros entes e 
Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública; e

c) Demais órgãos da Prefeitura Municipal de Dourados para a adequada execução de suas competências.

III. Exercer a supervisão técnica de outros canais de relacionamento com os usuários de serviços públicos, quanto ao cumprimento do disposto no art. 13 
e art. 14 da Lei n.º 13.460 de 2017;

IV. Produzir anualmente o relatório de gestão, nos termos dos art. 14 e art. 15 da Lei n.º 13.460 de 2017, que será encaminhado ao Controlador Geral do 
Município e disponibilizado integralmente na internet;

V. Elaborar o planejamento das ações da Ouvidoria por meio de plano de trabalho anual a ser aprovado pelo Controlador Geral do Município e encami-
nhado ao Conselho de Usuários para ciência e acompanhamento das ações; e

VI. Expedir recomendações aos setores responsáveis pela prestação de serviços públicos, visando a proteção dos direitos dos usuários e a sua melhoria.

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não afasta as competências estabelecidas no Capítulo II da Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015.

Art. 4º  A Ouvidoria contará com a seguinte estrutura:

I. Quantidade de servidores compatível com a demanda de tratamento de manifestações para cumprimento dos prazos legais;
II. Local de fácil acesso para atendimento presencial, que disponha de condições que permitam a discrição e a manutenção do sigilo da identidade do 

manifestante e do conteúdo das manifestações apresentadas oralmente, bem como acessibilidade a portadores de deficiência ou mobilidade reduzida;
III. Sistema informatizado para gestão de informações e processos, que permita o registro digital das manifestações, bem como o seu tratamento no âmbito 

da unidade, acessível por meio de link no sítio do município;
IV. Número de telefone e endereço de correio eletrônico de uso exclusivo da Ouvidoria, aos quais será dada transparência no sítio do município.
§1º Ao realizar o atendimento presencial ou telefônico, a Ouvidoria observará as seguintes diretrizes:
I. Atendimento personalizado e acessível, com foco no indivíduo;
II. Resiliência no trato de situações não previstas;
III. Respeito às capacidades cognitivas e físicas do usuário; e
IV. Respeito às regras de pontualidade, cordialidade, discrição, polidez e sigilo quando for dar tratamento a assuntos com restrição de acesso.

§2º Os meios de contato com a Ouvidoria, endereço do formulário eletrônico e telefone devem ser divulgados nos balcões e locais de atendimento pre-
sencial aos cidadãos, e na página oficial do município na internet, em local de fácil acesso.

§3º Salvo força maior, o funcionamento da Ouvidoria para atendimento telefônico ou presencial, ocorrerá no horário de expediente da Prefeitura Muni-
cipal de Dourados.

Art. 5º  A Ouvidoria será chefiada por servidor ou empregado público com nível superior de formação acadêmica e que detenha obrigatoriamente os 
seguintes requisitos:

I. Possuir experiência de, no mínimo, um ano em atividades de ouvidoria e acesso à informação ou de prestação e avaliação de serviços públicos ou ainda 
em atividades do sistema de controle interno;

II. Possuir certificação em ouvidoria concedida por instituição nacionalmente reconhecida; e
III. Não ter sido condenado:

a) Em procedimento correcional ou ético nos últimos três anos;
b) Pela prática de ato de improbidade administrativa, ou de crime doloso; ou
c) Pela prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990.

Art. 6º  O titular da Ouvidoria buscará a cooperação e sinergia de esforços entre os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Dourados, com foco na 
melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e, para cumprimento desse objetivo poderá:

DECRETOS
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I. Propor ao Controlador Geral do Município a criação de grupos de trabalho intersetoriais ou outras instâncias de governança;
II. Desenvolver pesquisas de avaliação dos serviços públicos prestados aos usuários;
III. Adotar ações de gestão para a melhoria dos processos de atendimento às manifestações e representar aos órgãos de apuração contra situações de 

omissão, retardamento deliberado ou prestação de informação incorreta por servidor ou setor; e
IV. Propor a revisão de normas internas para solução de demandas recorrentes recebidas pela Ouvidoria.

Art. 7º  A Ouvidoria manterá plano anual de capacitação dos servidores que garanta o treinamento que aborde as Leis n.º 13.460, de 2017, e n.º 12.527, 
de 2011, mediante levantamento prévio de competências desejáveis para os seus servidores e identificação de cursos compatíveis, que deverão oferecer 
conteúdo mínimo de:

I. Gestão em Ouvidoria;
II. Atendimento ao público;
III. Acesso a informação;
IV. Privacidade e proteção de dados pessoais;
V. Tratamento de denúncias; e
VI. Desenho e avaliação de serviços.

CAPÍTULO II
DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES E AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO

Art. 8º O tratamento de manifestações realizado pela Ouvidoria compreende:

I. Recebimento da manifestação;
II. Registro da manifestação no sistema;
III. Triagem; 
IV. Encaminhamento de manifestações para outra unidade, quando couber;
V. Análise preliminar da manifestação;
VI. Solicitação de complementação de informações aos manifestantes, quando couber;
VI. Trâmite à unidade ou unidades responsáveis pelo assunto ou serviço objeto de manifestação;
VII. Consolidação, elaboração e envio da resposta conclusiva ao usuário; e
VIII. Avaliação do atendimento prestado pela Ouvidoria e resolutividade da demanda pela Prefeitura Municipal de Dourados.

§1º Quando couber, consideram-se etapas específicas de tratamento da manifestação de Ouvidoria:

I. Pseudonimização da denúncia para trâmite às unidades de apuração ou para encaminhamento a órgão apuratório competente, neste último caso, quando 
não tenha sido colhido o consentimento prévio do denunciante para realização de tal encaminhamento;

II. Adoção de procedimentos de solução pacífica de conflitos; e
III. Acompanhamento de encaminhamentos decorrentes da resposta conclusiva enviada, reabertura de manifestação e complementação com novas infor-

mações relevantes.

§2º A Ouvidoria deverá cumprir todos os procedimentos de tratamento previstos nos incisos I a VIII do caput no prazo de até trinta dias a contar do rece-
bimento da manifestação, prorrogável por igual período, mediante justificativa expressa.

§3º Os procedimentos a que se refere o inciso II do §1º poderão ocorrer após o envio de resposta conclusiva pela Ouvidoria e obedecerão aos prazos e 
procedimentos estabelecidos pela unidade, observadas as diretrizes deste Decreto.

Art. 9º Caso a Ouvidoria receba manifestação que não esteja relacionada às suas competências, deverá:

I. No caso de órgão competente utilizar o mesmo sistema e base de dados informatizada, encaminhar a manifestação diretamente ao órgão responsável;
II. No caso de o órgão responsável não utilizar o mesmo sistema e base de dados, indicar ao cidadão os canais de atendimento do órgão competente.

Parágrafo único. O encaminhamento de denúncias observará os artigos 19 e 20 deste Decreto.

Art. 10 As manifestações serão apresentadas, preferencialmente, em meio eletrônico, por meio do sistema informatizado de que trata o inciso II do art. 
4º deste Decreto.

Parágrafo único. As manifestações recebidas por meio distinto ao definido no caput serão digitalizadas e inseridas no sistema pela Ouvidoria, sem prejuízo 
de que a unidade oriente o manifestante a realizar sua manifestação diretamente na referida plataforma.

Art. 11 As manifestações colhidas verbalmente serão transcritas e inseridas no sistema a que se refere o caput.
 
§1º Na transcrição de manifestações a que se refere o caput, as unidades observarão as seguintes diretrizes:

I. Registro completo, fidedigno e integral da manifestação; e
II. Desmembramento adequado da demanda, efetuando registros distintos para manifestações com tipologias, assuntos ou órgãos e entidades destinatários 

distintos.

§2º No ato de registro da manifestação, cabe à Ouvidoria informar ao manifestante o número de protocolo e informações para acesso e acompanhamento 
dos procedimentos relacionados ao tratamento de sua manifestação.

DECRETOS



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.778                                                            05.778                                                            05                  DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022  

Art. 12 Na análise preliminar das manifestações, deverão ser coletados elementos necessários para atuação da Ouvidoria, e realizada a adequação, quan-
do cabível, da tipologia e do assunto ou serviço indicado pelo manifestante.

§1º Na análise preliminar de denúncias deverá ser avaliada a existência de requisitos mínimos que amparem a sua apuração.
§2º A denúncia será considerada habilitada quando existirem os requisitos a que se refere o §1º.
§3º A denúncia poderá ser encerrada pela Ouvidoria:

I. Quando os fatos relatados forem de competência de órgão não subordinado a Prefeitura Municipal de Dourados; ou
II. Excepcionalmente, em circunstâncias necessárias à proteção do denunciante, devidamente justificadas no histórico da manifestação e comunicadas ao 

manifestante.

Art. 13 Se as informações existentes na manifestação forem insuficientes para o seu tratamento, a Ouvidoria deverá solicitar ao usuário complementação 
de informações.

§1º As solicitações de complementação de informações deverão ser atendidas pelo manifestante no prazo de vinte dias contados da data do seu recebi-
mento, vedada a realização de pedidos de complementação de informações sucessivos, exceto se decorrentes da necessidade de elucidação de novos fatos 
apresentados pelo manifestante.

§2º O pedido de complementação de informações suspende, por uma única vez, o prazo previsto no §2º do art. 8º deste Decreto, que será retomado a 
partir da resposta do usuário.

§3º A falta da complementação de informações pelo usuário no prazo estabelecido no §1º deste artigo acarretará o arquivamento da manifestação, sem a 
produção de resposta conclusiva.

Art. 14 A Ouvidoria pode solicitar informações à todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Dourados, responsáveis pela execução de serviços ou por 
tomada de providências, as quais devem responder dentro do prazo de até vinte dias, contados do recebimento no órgão, prorrogáveis por igual período 
mediante justificativa expressa, sem prejuízo de norma interna que estabeleça prazo inferior.

Art. 15 A Ouvidoria deverá comunicar-se com os manifestantes em linguagem clara, objetiva e acessível, observando as seguintes orientações:

I. Utilização de termos e expressões compreensíveis pelo manifestante, evitando-se expressões em língua estrangeira ou o uso de siglas que não sejam 
de uso corrente; e

II. Estruturação de textos que privilegiem a resposta ao fato relatado na manifestação em primeiro lugar, que deixem informações complementares, ex-
plicativas ou institucionais para o final da comunicação.

Art. 16 Na elaboração de respostas conclusivas às manifestações, a Ouvidoria observará o seguinte conteúdo mínimo:

I. No caso de elogio, informação sobre o seu encaminhamento e cientificação ao agente público ou ao responsável pelo serviço público prestado, e à sua 
chefia imediata;

II. No caso de reclamação, informação objetiva acerca da análise do fato apontado;
III. No caso de solicitação, informação sobre a possibilidade, a forma e o meio de atendimento ao que foi solicitado.
IV. No caso de sugestão, manifestação do gestor sobre a possibilidade de sua adoção, com informação sobre o período estimado de tempo necessário à 

sua implementação, quando couber; e

V. No caso de denúncia, informação sobre o seu encaminhamento às unidades apuratórias e respectivo número que identifique a denúncia junto ao órgão 
competente, ou sobre o seu arquivamento.

Art. 17 A Ouvidoria deverá oferecer mecanismo de avaliação do atendimento prestado e da resolutividade apresentada pela Prefeitura Municipal de 
Dourados a cada demanda, após o encaminhamento da resposta conclusiva.

Art. 18 A Ouvidoria exigirá certificação de identidade sempre que o tratamento e a resposta à manifestação implicar a entrega de informações pessoais 
ao próprio manifestante ou a terceiros por ele autorizados.

§1º A certificação de identidade de que trata o caput ocorrerá:

I. Virtualmente, caso o manifestante possua identidade ou certificação digital; ou
II. Presencialmente, por meio de conferência de documento físico apresentado pelo manifestante junto à Ouvidoria.

§2º Excepcionalmente, a Ouvidoria poderá adotar meios alternativos de certificação de identidade por meio da conferência das informações inseridas em 
seu cadastro com informações disponíveis em outras fontes constantes de bases públicas.

Art. 19 A identidade dos manifestantes é informação protegida nos termos do art. 10, §7º, da Lei n.º 13.460 de 2017, e do art. 4º-B, da Lei n.º 13.608 de 
2018, e demais normas que tratam da proteção de dados pessoais.

§1º A proteção de que trata o caput estende-se à identidade e aos elementos de identificação do manifestante, os quais compreendem, dentre outros, dados 
cadastrais, atributos genéticos, atributos biométricos e dados biográficos.

§2º O acesso às informações de que trata o caput será restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e com necessidade de conhecê-las, os quais 
estarão sujeitos à responsabilização por seu uso indevido nos termos do art. 32 da Lei 12.527 de 2011.

Art. 20 A denúncia recebida que contiver requisitos mínimos será considerada habilitada e enviada às unidades de apuração da Prefeitura Municipal de 
Dourados.
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§1º Considera-se unidade de apuração aquela que detenha competência normativa para a apuração de denúncias.
§2º As unidades de apuração da Prefeitura Municipal de Dourados encaminharão à Ouvidoria o resultado final, a fim de dar conhecimento ao manifestante 

acerca dos desdobramentos de sua manifestação.
§3º Caso a denúncia não contenha os requisitos mínimos para habilitação, deverá ser mantido registro de justificativa para sua inabilitação e, quando 

identificado, o denunciante deve receber resposta fundamentada.

Art. 21 Desde o recebimento da denúncia, a Ouvidoria adotará as medidas necessárias à salvaguarda da identidade do denunciante e à proteção das in-
formações recebidas, nos termos da Lei 13.608 de 2018.

§1º A proteção à identidade do denunciante se dará pelo prazo de cem anos, por meio da adoção de salvaguardas de acesso aos seus dados, que deverão 
estar restritos aos agentes públicos com necessidade de conhecer.

§2º A necessidade de conhecer será declarada pelo agente público com competência para executar o processo apuratório, quando for indispensável a 
análise dos fatos narrados na denúncia.

Art. 22 Será dado tratamento de denúncia à comunicação de irregularidade, dispensada a produção de resposta conclusiva.

Parágrafo único. A impossibilidade do envio de resposta conclusiva pela falta de identificação do demandante não dispensa a Ouvidoria de registrar o 
encaminhamento à unidade de apuração e dos seus resultados, além de motivar o seu arquivamento no sistema institucional de tratamento de manifestações.

Art. 23 Serão tratadas como manifestações de ouvidoria de tipologia “solicitação” as petições de titulares de dados pessoais que visem a exercer os di-
reitos previstos nos incisos III, IV, VI e IX do art. 18 e art. 20 da Lei n.º 13.709 de 2018.

Parágrafo único. As petições de titulares de dados pessoais que visem a exercer os direitos previstos nos incisos I, II, VII e VIII da Lei n.º 13.709 de 2018, 
observarão os prazos e procedimentos previstos pela Lei n.º 12.527 de 2011.

CAPÍTULO III
DA CARTA DE SERVIÇOS

Art. 24 Na elaboração da Carta de Serviços ao Usuário, a Ouvidoria assegurará que estejam disponíveis as informações relativas:

I. Ao nome do serviço oferecido;
II. Aos requisitos, formas, locais e aos documentos necessários para acessar o serviço;
III. Às etapas para processamento e mecanismo de consulta das etapas do serviço;
IV. Ao prazo para a prestação do serviço;
VI. À forma de comunicação com o solicitante do serviço;
VII. Aos usuários que farão jus a prioridade no atendimento;
VIII. Ao tempo de espera para o atendimento.

Art. 25 Sem prejuízo da adoção de outras formas de publicidade, a Ouvidoria deverá adotar medidas para manter atualizada a Carta de Serviços no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Dourados.

Art. 26 A Ouvidoria deverá promover a revisão da Carta de Serviços periodicamente e orientar as áreas responsáveis a proceder as alterações das infor-
mações de cada serviço, bem como em caso de descontinuidade ou criação de novo serviço.

CAPÍTULO IV
DA RESOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS

Art. 27 Cabe à Ouvidoria disseminar boas práticas e métodos de resolução pacífica de conflitos entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, dentre 
eles a mediação e a conciliação, como previsto no inciso VII do art. 13 da Lei n.º 13.460 de 2017, bem como prestar atendimento e orientação aos usuários 
sobre tais instrumentos, observados os seguintes princípios:

I. Empatia;
II. Imparcialidade;
III. Isonomia entre as partes;
IV. Autonomia de vontade das partes;
V. Busca do consenso;
VI. Boa-fé;
VII. Proporcionalidade entre meios e fins; e
VIII. Respeito à ordem pública e às leis vigentes.

Parágrafo único. As ações relacionadas à resolução pacífica de conflitos serão executadas por agente público devidamente capacitado para a sua realiza-
ção, por meio de procedimento regulamentado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados.

Art. 28 A Ouvidoria poderá utilizar meios de resolução pacífica de conflitos, em especial para a solução de controvérsias nas quais seja importante a 
direta e voluntária ação de ambas as partes divergentes.

 
Parágrafo único. Os meios de resolução pacífica de conflitos não serão elegíveis quando:

I. As partes no conflito não tenham consentido como uso da metodologia de resolução pacífica de conflitos;
II. O objeto do conflito seja um direito indisponível;
III. A resolução implicar na transigência sobre:

a) Aplicação de ato normativo; ou
b) Conduta passível de responsabilização de agente público; e

IV. Quando decorrente de denúncia.
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Art. 29 Caberá ao responsável pelo processo de resolução pacífica de conflitos:

I. Assegurar às partes igualdade de tratamento;
II. Assegurar às partes o acesso às informações necessárias à tomada de decisão livre e informada;
III. Zelar pela rápida solução do conflito;
IV. Aproximar as partes para que elas negociem diretamente a solução desejada de sua divergência;
V. Manter registros de todo o processo de resolução pacífica do conflito, colhendo os compromissos das partes, quando cabível; e
VI. Adotar as medidas necessárias à formalização do acordo entre as partes.

Art. 30 A Ouvidoria poderá propor o uso de meios de resolução pacífica de conflitos de ofício ou a pedido do usuário ou gestor.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 18 de novembro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 1.803 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

“Nomeia membro em substituição para compor o Conselho Gestor dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, de Dourados/MS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe conferem o Inciso II, do artigo 66 da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica nomeado, em substituição, o membro abaixo relacionado, para compor o Conselho Gestor do Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS de Dourados/MS, pelo biênio 2021 a 2023, conforme segue:

I. Representantes do CRAS Jóquei Clube:
a) Representante de Técnico:
Suplente: Camila Fernanda Candil em substituição a Igor Gomes Gonçalves.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados – MS, 18 de novembro de 2022. 

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

Procurador Geral do Município 

DECRETO N° 1.805, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Inclui membros para compor o Núcleo Gestor Participativo do Plano Diretor.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da 
Lei Orgânica do Município; e

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam nomeados em substituição os membros abaixo relacionados para compor o Núcleo Gestor Participativo do Plano Diretor, juntamente com 
os membros nomeados através do Decreto n° 2.950, de 13 de outubro de 2020:

I.  Indicações de Entidades Não Governamentais:
Movimentos Sociais, Conselhos e Associação de moradores e comunidades quilombolas, indígenas e assentamentos: 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM:
Titular: Roseane Soares Ramos em substituição a Marcos Antônio da Silva Ferreira
Suplente: Bianca Rafaela Fiori Tamporoski em substituição a senhora Roseane Soares Ramos

II. indicações de Entidades Governamentais:

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar:
Titular: Marcelo Tiburcio Rezende em substituição a Bruna Estelai de Faveri Macedo

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

Dourados (MS), 21 de novembro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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DECRETO N° 1.806 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Institui e designa membros para compor a Comissão Inventariante dos materiais de consumo da Prefeitura Municipal de dourados para o exercício de 2022 ”.

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município.

Considerando o disposto no art. 15 do Decreto nº 2.844 de 24 de agosto de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo indicados para comporem a Comissão Inventariante dos materiais de consumo da Prefeitura Municipal 
de dourados para o exercício de 2022, conforme segue:

I. Representante da Secretaria Municipal de Administração:
- Markus Vitorio Padovan – matricula: 114775127-2;
- Fabio Augusto de Oliveira – matricula: 114773391-2.

II. Representante da Secretaria Municipal de Educação:
- Gilberto Gonçalves dos Santos – matricula: 1313-1;
- Harisson Vieira Pereira – matricula: 114760398-1.

III. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
- Marcos Antonio Souza Silva – matricula: 114771847-1;
- Sinivaldo dos Santos – matricula: 114772689-1.

VI. Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
- Regiane da Silva Santana – matricula: 114760650-3;
- Claudia Pereira Bom – matricula: 11476625-4.

§1º Os membros da comissão responderão individuativamente pelos levantamentos da secretaria a qual representam.

§2º Os levantamentos realizados pelos membros representantes das secretarias municipais deverão ser encaminhamentos a Assessoria de Gestão de 
Suprimentos até 15 de dezembro de 2022.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..

Dourados, 19 de outubro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva

Procurador Geral do Município 

DECRETO Nº 1.807, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Declara estável no serviço público o servidor Vilmar Gonçalves de Souza”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da 
Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica declarado estável no serviço público municipal, a constar da data que completou 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo/função, por ter 
sido aprovado no Estágio Probatório, o servidor abaixo relacionado:

Secretaria Municipal de Educação

Matrícula Servidor Cargo Data de admissão Data da Estabilidade

152491-6 Vilmar Gonçalves de Souza Profissional do Magistério Público Municipal 10/10/2019 10/10/2022

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data da estabilidade constante no anexo único, revogadas as 
disposições em contrário.

Dourados (MS), 21 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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DECRETO Nº 1.808, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Estabelece os Pontos facultativos do mês de dezembro de 2022.”

o Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o feriado municipal do dia 08 de dezembro em comemoração a Padroeira do Município de Dourados;

Considerando as comemorações natalinas e de final de ano; 

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 09 de dezembro de 2022 – sexta-feira.

Art. 2º. Ficam considerados facultativos os pontos nas repartições públicas municipais nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2022 e 02 e 03 de 
janeiro de 2023.

Art. 3º Durante o período dos pontos facultativos os Secretários Municipais poderão, a seu critério, instituir os dias e horários de trabalho dos servidores 
lotados nos órgãos de atendimento essencial à população, sem aumento de despesa.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS, 22 de novembro 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO N° 1.809, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Nomeia a Comissão Técnica Especial para análise e julgamento das amostras/catálogos/ documentação técnica exigidos nos processos de Licitação 
da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam designados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Técnica Especial para análise e julgamento das amostras/catá-
logos/documentação técnica exigidos nos processos de Licitação da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, para o exercício 2022/2024, conforme 
segue:

I. Agnaldo Ferreira da Silva – matricula: 114775192-1;
II. Eliseo Alves da Silva- matricula: 88901-1;
III. Guilherme Cardoso Oba- matricula: 114771944-1;
IV. Kallen Christiany Miranda Ferreira – matricula: 114760060-8.

Art. 2º. Os membros da Comissão Técnica responderão solidariamente por todos os atos por ela praticados, salvo se estiver em posição individual diver-
gente, devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 264, de 14 de abril de 2021.

Dourados – MS, 22 de novembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito 

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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Resolução nº. Can/11/1921/2022/SEMAD 

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 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:
Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal PAULA ELAINE RAMIRES MESA, matrícula funcional nº “114771517-3” ocupante do 

cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), falta referente ao dias 25 de ju-
nho/2022, publicada no Diário Oficial - Ano XXIII - nº 5.724 de 31 de agosto de 2022 - págs. 72 e 73, na Resolução N.Rf/08/1290/2022/SEMAD, conforme 
processo administrativo n 4.248/2022, sendo restituído o valor na folha de novembro/2022..

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 21 dias do mês de Noovembro do ano de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can/11/1922/2022/SEMAD 

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 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:
Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal BRUNA MONTEIRO COSTA, matrícula funcional nº “114769242-2” ocupante do cargo 

de PROFISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), falta referente ao dia 29 de junho/2022, 
publicada no Diário Oficial - Ano XXIII - nº 5.724 de 31 de agosto de 2022 - págs. 72 e 73, na Resolução N.Rf/08/1290/2022/SEMAD, conforme processo 
administrativo n 4.600/2022, sendo restituído o valor na folha de novembro/2022..

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/11/1912/2022/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 aos Servidores Públicos Municipal, “02” (dois) dias de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, 
da Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 22 de novembro de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 11/1912/2022/SEMAD 
FOLGA DE 02(DOIS) DIAS

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA FOLGA DATA DO SERV 
ELEIT.

Aline Oliveira Aguiar 114771012-15 SEMED 18/10/2022 E 19/10/2022 12/09/2022
Aline Oliveira Aguiar 114771012-15 SEMED 20/10/2022 E 24/10/2022 02/10/2022
Andreina De Melo Louveira Arteman 114767793-2 SEMED 17/10/2022 E 18/10/2022 26/09/2022
Andreina De Melo Louveira Arteman 114767793-10 SEMED 17/10/2022 E 18/10/2022 26/09/2022
Andreina De Melo Louveira Arteman 114767793-2 SEMED 19/10/2022 E 21/10/2022 02/10/2022
Andreina De Melo Louveira Arteman 114767793-10 SEMED 19/10/2022 E 21/10/2022 02/10/2022
Angelita Aparecida Da Silva Barros 501503-4 SEMED 20/10/2022 E 21/10/2022 13/09/2022
Celia Ramona Canteiro Ruiz 114765642-9 SEMED 25/10/2022 E 26/10/2022 03/09/2022
Celia Ramona Canteiro Ruiz 114765642-9 SEMED 27/10/2022 E 28/10/2022 02/10/2022

RESOLUÇÕES
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Celia Ramona Canteiro Ruiz 114765642-9 SEMED 01/11/2022 E 03/11/2022 02/09/2022
Debora Cavalcante De Matos Dias 501446-12 SEMED 17/10/2022 E 18/10/2022 14/10/2020
Debora Cavalcante De Matos Dias 501446-17 SEMED 19/10/2022 E 20/10/2022 15/11/2020
Debora Cavalcante De Matos Dias 501446-12 SEMED 17/10/2022 E 18/10/2022 14/10/2020
Debora Cavalcante De Matos Dias 501446-17 SEMED 19/10/2022 E 20/10/2022 15/11/2020
Delenir Aparecida Romanini Do Prado 80891-1 SEMED 03/10/2022 E 05/10/2022 15/11/2020
Ivani Da Rocha Sena 68371-1 SEMED 13/09/2022 E 16/10/2022 14/11/2020
Ivani Da Rocha Sena 68371-2 SEMED 22/11/2022 E 06/12/2022 15/11/2020
Ivani Da Rocha Sena 68371-1 SEMED 13/09/2022 E 16/10/2022 14/11/2020
Ivani Da Rocha Sena 68371-2 SEMED 22/11/2022 E 06/12/2022 15/11/2020
Linda Juca Morales 501558-1 SEMED 06/10/2022 E 07/10/2022 28/09/2022
Linda Juca Morales 501558-4 SEMED 06/10/2022 E 07/10/2022 28/09/2022
Matildes Abreu Milani 80161-1 SEMED 17/10/2022 E 18/10/2022 20/09/2022
Matildes Abreu Milani 80161-1 SEMED 20/10/2022 E 21/10/2022 02/10/2022
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-1 SEMED 27/10/2022 E 28/10/2022 28/10/2018
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-10 SEMED 27/10/2022 E 28/10/2022 28/10/2018
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-1 SEMED 20/10/2022 E 21/10/2022 13/11/2020
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-10 SEMED 20/10/2022 E 21/10/2022 13/11/2020
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-1 SEMED 25/10/2022 E 26/10/2022 15/11/2020
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-10 SEMED 25/10/2022 E 26/10/2022 15/11/2020
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-1 SEMED 18/10/2022 E 19/10/2022 08/09/2022
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-10 SEMED 18/10/2022 E 19/10/2022 08/09/2022
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-1 SEMED 05/10/2022 E 06/10/2022 01/10/2022
Milleni Evangelista De Assis Alves 114762362-10 SEMED 05/10/2022 E 06/10/2022 01/10/2022
Neuza Meireles Quirino 114762406-1 SEMED 19/10/2022 E 22/10/2022 26/09/2022
Noemi Aparecida De Souza Ara 72611-1 SEMED 03/10/2022 E 05/10/2022 08/09/2022
Noemi Aparecida DE Souza Jara 72611-1 SEMED 06/10/2022 E 07/10/2022 27/09/2022
Tarcisio Moreira 114761985-2 SEMED 13/10/2022 E 17/10/2022 05/09/2022
Tarcisio Moreira 114761985-4 SEMED 13/10/2022 E 17/10/2022 05/09/2022

                            

Resolução nº. Disp/11/1913/2022/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 aos Servidores Públicos Municipal, “01” (um) dia de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da 
Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 11/1913/2022/SEMAD 
FOLGA DE 01(UM) DIA

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA FOLGA DATA DO SERV 
ELEIT.

CASSIA DAIANE MENCHIK BENITES 114771678-3 SEMED 30/09/2022 15/11/2020
CELIA RAMONA CANTEIRO RUIZ 114765642-9 SEMED 04/11/2022 01/10/2022
PATRICIA RIBEIRO 114765784-3 SEMED 07/10/2022 15/11/2020
PATRICIA RIBEIRO 114765784-13 SEMED 07/10/2022 15/11/2020

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 22 de novembro de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Reint/11/1925/2022/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:

Reintegrar o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal, IVALDA BELARMINO DE LIMA, matrícula funcional nº 114760718-4, ocupante do cargo efetivo 
de Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Licença para Trato de Interesse Particular (TIP), nos termos do 
artigo 150, da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Processo Administrativo nº. 4.637/2022, a partir do 
dia 07/11/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 22 dias do mês de novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO Nº. 045/2022/SIMD/SEMAF.
Dourados - MS, 22 de novembro de 2022.

“ADEMAR ROQUE ZANATTA,  Secretário Municipal de Agricultura Familiar, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso II do 
artigo 55 da lei complementar 329, de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1°- Aprovar o registro do estabelecimento Fábrica de Conservas: BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS LTDA (MERCADO ABC), CNPJ 
11.174.408/0001-04, junto ao SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE DOURADOS – SIMD, sob número 080 (zero oitenta).  

Artigo 2° - Aprovar as EMBALAGENS E RÓTULOS da empresa, junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Dourados – SIMD, dos seguintes produtos:

PRODUTO N°. REG. RÓTULO APRESENTAÇÃO

1 LINGUIÇA MISTA 176/2022/SIMD
LINGUIÇA MISTA, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno de baixa 

densidade, lacrado por meio de seladora a vácuo. Rótulo/etiqueta inserido internamente na 
embalagem. Quantidade acondicionada de embalagens de 0,500kg a 1,500kg. PRODUTO 
RESFRIADO.  

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR ROQUE ZANATTA
Secretário Municipal de Agricultura Familiar 

RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 63, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

Designa servidora para atuar como Gerente de Recursos Humanos-SEMS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio; 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Designar a servidora SILVANA MARIA RADAELLI DE ASSIS, matrícula funcional nº 82611-1, para atuar como Gerente de Recursos Humanos 
- SEMS.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 22 de Novembro de 2022.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÕES
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AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
Nº 58/2022

Comunicamos a abertura da dispensa eletrônica em epigrafe, com itens destinados exclusivamente à participação de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte e Microempreendedor Individual. Processo: nº 342/2022/DL/PMD. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, café e açúcar), objetivando 
atender os equipamentos socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tipo: Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor 
do item. Acolhimento das Propostas: Das 09h do dia 24/11/2022 às 09h do dia 30/11/2022. Início da Sessão Pública: Às 09h do dia 30/11/2022. Início da 
Disputa: Das 09h15min do dia 30/11/2022 às 19h15min do dia 30/11/2022. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL “https:bllcompras.com/home/
login”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Disponibilidade do Edital: No Portal Bolsa de Licitações e Leilões 
“https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1”, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP “https://pncp.gov.br/app/”, ou ainda, 
na homepage “www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao-novembro-2022”. Informações Adicionais: Telefone (0XX67) 3411-7126 ou pelo 
e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 22 de novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe, com itens de ampla participação e itens destinados exclusivamente à participação de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Processo: nº 197/2022/DL/PMD. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a 
eventual aquisição de material de sinalização visual e afins, visando atender a Agência Municipal de Transporte e Trânsito-Agetran. Tipo: Menor Preço, ten-
do como critério de julgamento o valor do item. Recebimento das Propostas: Das 09h do dia 25/11/2022 às 09h do dia 07/12/2022. Abertura e Julgamento 
das Propostas: Às 09h do dia 07/12/2022. Início da Sessão de Disputa: Às 09h15min do dia 07/12/2022. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
“bllcompras.com/home/login”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Disponibilidade do Edital: 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 ou em “bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1”, ou, ainda, em “www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licita-
cao-novembro-2022”. Informações Adicionais: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 23 de novembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022

A pregoeira torna público o resultado da licitação em epígrafe, relativo ao Processo nº 125/2022/DL/PMD, cujo objeto trata da “aquisição de uniformes 
e acessórios para uso dos servidores e agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito-Agetran”, declarando como vencedoras e adjudicatárias as 
proponentes: DOURACITA COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI, no item 01; YVU INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, nos itens 02, 
03 e 04; R. O. S. CONFECÇÕES EIRELI, no item 05. Para fins de contratação em entendimento a Resolução TCE-MS n° 149, de 28 de julho de 2021, a 
empresa vencedora deverá proceder seu cadastro no E-CJUR do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. As empresas vencedoras deverão no 
momento da assinatura do contrato apresentar os documentos habilitatórios das mesmas, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar Municipal 
n° 331/17, em consonância com as respectivas exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal n° 10.520/2002.

Dourados, 22 de novembro de 2022.

Izabel Lemes da Silva
Pregoeira

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Comple-
mentar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, o contido no Processo de Licitação nº 341/2022/DL/PMD, Inexigibilidade de Licitação 
nº 013/2022, com fundamento no Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, 
conforme exigência do Art. 38, Inciso VI, do mesmo diploma legal.

Objeto: Contratação de empresa para manutenção, calibração e verificação INMETRO do Etilômetro Alkcolizar LE5, objetivando atender as necessida-
des da Guarda Municipal.

CONTRATADA:
AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.867.848/0001-48
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 4.371, Sala 1101 - Edifício Bantu Center 1102, 1104 e 1105
Bairro: Boa Viagem
Cidade: Recife/PE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.00. - Guarda Municipal
04.01. - Guarda Municipal
06.181.105. - Programa de Desenvolvimento das Ações de Defesa Social, Preservação da Vida e do Patrimônio Público
2016. - Conservação do Patrimônio Público
33.90.39.53. - Serviço de Aferição, Calibração ou Padronização de Equipamentos e Similares
Valor: R$ 4.970,20 (Quatro mil e novecentos e setenta reais e vinte centavos)
Publique-se.  
Dourados-MS, 22 de novembro de 2022.

LILIANE GRAZIELE CESPEDES DE SOUZA NASCIMENTO
Comandante da Guarda Municipal

Município de Dourados

LICITAÇÕES
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022.
                            
PARTES:

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.
COMPROMITENTES FORNECEDORES:

MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
CNPJ: 10.470.936/0001-30.
Valor Total: R$ 119.909,86 (cento e dezenove mil novecentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

N&N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 42.351.193/0001-75.
Valor Total: R$ 288.676,45 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.
CNPJ: 10.144.274/0001-08.
Valor Total: R$ 15.282,85 (quinze mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

ZELO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 43.014.420/0001-30.
Valor Total: R$ 23.328,90 (vinte e três mil trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos).

POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI.
CNPJ: 18.729.614/0001-74.
Valor Total: R$ 5.949,44 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI.
CNPJ: 26.328.458/0001-68.
Valor Total: R$ 190.297,38 (cento e noventa mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.
CNPJ: 07.837.083/0001-17.
Valor Total: R$ 13.776,63 (treze mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

PROCESSO Nº 223/2022: Pregão Eletrônico nº 050/2022.
OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e material de copa e cozinha, objetivando 

atender Secretarias e unidades administrativas desta Municipalidade.

MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
COTA PRINCIPAL

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

01

Desinfetante de uso geral - concentrado, com diluição de no mínimo de 1x40, 
embalagem com 5 lts, essências diversas, composição: princípio ativo, tensoativo 
não iônico, corantes, fragrância e água. Princípio ativo: cloreto de alquil dimetil 
benzil amônio. Original de fábrica, com registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável , data de fabricação e validade, composição e informação do fabri-
cante estampada na embalagem

UNID. 5.920 Própria
Galão de 5L

R$ 
15,19

MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
COTA RESERVADA

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

02

Desinfetante de uso geral - concentrado, com diluição de no mínimo de 1x40, 
embalagem com 5 lts, essências diversas, composição: princípio ativo, tensoativo 
não iônico, corantes, fragrância e água. Princípio ativo: cloreto de alquil dimetil 
benzil amônio. Original de fábrica, com registro no Ministério da Saúde, químico 
responsável , data de fabricação e validade, composição e informação do fabri-
cante estampada na embalagem

UNID. 1.974 Própria
Galão de 5L R$ 15,19

N&N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
COTA PRINCIPAL

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

08
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - branco, folha dupla, macio, picotado 

e gofrado (texturizado), não reciclado, alta absorção, sem perfume, 100 % fibra 
celulósica virgem, rolo com 30m x 10cm, pacote com 4 unidades.

PACOTE 33.649 Bianco
Pacote R$ 4,65

EXTRATOS
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N&N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
COTA RESERVADA

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

09
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - branco, folha dupla, macio, picotado e go-

frado (texturizado), não reciclado, alta absorção, sem perfume, 100 % fibra celulósica 
virgem, rolo com 30m x 10cm, pacote com 4 unidades.

PACOTE 11.217 Bianco
Pacote R$ 4,65

13
Copo descartável para água, capacidade 180ml, aplicação água, bordas arredonda-

das, não tóxico, peso unitário mínimo 1,90 gramas, conforme normas da ABNT/NBR 
nº14865/2002 e NBR 13.230.Embalagem:pacotes de 100 unidades.

PACOTE 5.490 Coposul
Pacote R$ 3,93

N&N COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
ITENS EXCLUSIVOS

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

03
GUARDANAPO DE PAPEL- 50UND - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 

CELULOSE, LARGURA 20CM, COMPREIMENTO 23CM, COR BRANCA, TIPO 
FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 50UNIDADES.

PACOTE 3322 Brasil 
Pacote R$ 1,35

11

SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO SUPORTE PARA COPO: MATERIAL: 
PLÁSTICO ABS - ACRÍLICO- TIPO: DISPENSADOR - CAQPACIDADE: 100 
COPOS- COMPONENTES: BASE DISPENSADOR - BOCAL SAÍDA, CILIN-
DRO TRANSPARENTE- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA: POUPA 
COPO: ALAVANCA ACIONAMENTO- APLICAÇÃO: COPO PLÁSTICO DES-
CARTÁVEL 180ML.

UNID. 254 Nobre 
Unidade R$ 38,00

17
CESTO REDONDO EM PLÁSTICO REFORÇADO, COMPACTO, COM ALÇAS 

REFORÇADAS E CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETA, COM TAM-
PA.

UNID. 359 PNW 
100 Litros R$ 70,00

18
CERA SINTÈTICA- embalagem com 750 ml, líquida, para piso, antiderrapante, in-

color, auto brilho, sem polimento adicional, secagem rápida, perfumada, com registro 
no Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação composição e infor-
mações do fabricante e da validade estampada na embalagem.

FRASCO 3289 Politriz 
750ml R$ 4,35

19

CERA - acondicionada em galão de 5 litros, líquida, incolor, auto brilho com cera de 
carnaúba, parafina, resina alcalina solúvel, de polimento conservante, perfumada, com 
validade de no mínimo 2 anos, informações do fabricante e do químico responsável 
estampado na embalagem do produto de  acordo  com  as  normas  da ANVISA/MS e 
com registro no Ministério da Saúde.

GALÃO 200 Politriz 
Galão R$ 24,50

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
ITENS EXCLUSIVOS

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

04
LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE LUVA DE BORRACHA, MATE-

RIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, CARCTERÍSTICAS ADICIO-
NAIS: ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, FORRADA.

PAR 1.420 MBLIFE R$ 2,75

05
LUVA TAMANHO MÉDIO LUVA INDUSTRIAL- MATERIAL: LÁTEX NATU-

RAL - REVESTIMENTO INTERNO: FORRO INTERNO, TIPO FLOCADO DE AL-
GODÃO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: COM PALMA ANTIDERRAPANTE- 
MODELO COM SEPARAÇÃO DE DEDOS - TAMANHO MÉDIO.

PAR 2.233 MBLIFE R$ 2,75

06
PALHA DE AÇO MULTIUSO- MATERIAL: AÇO CARBONO- ABRASIVIDA-

DE: MÉDIA - APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL - CARACTERÍSTICAS ADI-
CIONAIS: Nº 1- PESO APROXIMADO DO PACOTE: 60 GRAMAS- PACOTE 
COM 8 UNIDADES DE PALHA DE AÇO.

UNID. 2.277 BRILHO R$ 2,30

ZELO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVILOS DE HIGIENE LTDA
ITENS EXCLUSIVOS

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

07 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO,  SACO FECHADO 
BRANCO  MEDINDO NO MÍNIMO 43 CM  X 67CM. UNID. 9.522 TEXTILMAX R$ 2,45

POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ITENS EXCLUSIVOS

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

10
SABONETE SÓLIDO SABONETE - ASPECTO FÍSICO: SÓLIDO - PÊSO: 

90G - TIPO: COM PERFUME - FORMATO: RETANGULAR - CARACTE-
RÍSTICAS ADICIONAIS: COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO -

UNID. 2.656 GIPSY R$ 2,24

EXTRATOS



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.778                                                            5.778                                                            16                  DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022  

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI
COTA PRINCIPAL

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

12
Copo descartável para água, capacidade 180ml, aplicação água, bordas arre-

dondadas, não tóxico, peso unitário mínimo 1,90 gramas, conforme normas da 
ABNT/NBR nº14865/2002 e NBR 13.230.Embalagem:pacotes de 100 unidades.

PACOTE 16.469 COPOSUL 
180ML R$ 3,92

14 Papel higiênico rolão de 300 metros, 100% celulose, branco, macio. Medindo 
10cm de largura e 300 metro de comprimento. ROLO 19.245 DAELLE 

300MTS R$ 4,90

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI
COTA RESERVADA

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

15 Papel higiênico rolão de 300 metros, 100% celulose, branco, macio. Medindo 
10cm de largura e 300 metro de comprimento. ROLO 6.416 DAELLE 

300MTS R$ 4,90

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
ITENS EXCLUSIVOS

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

16 PEDRA SANITÁRIA - Bacteriostática, com suporte. Aproximadamente 30 gr 
de peso, pronto uso, produto original do fabricante, contendo composição, infor-
mações do fabricante, data de fabricação e validade, com registro no Ministério 
da Saúde/Anvisa. Fragrância de Lavanda

UNID. 11.577 SANY SANY R$ 1,19

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 
de março de 2018, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante cláusulas e 
condições estabelecidas, nesta presente Ata de Registro de Preços.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais/equipamentos constantes do Registro de Preços serão 
firmadas diretamente com os órgãos ou entidades participantes da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas no edital e no que dispõe 
o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e será formalizada através de:

Nota de Empenho ou documento equivalente, quando a execução não envolver obrigações futuras;
Nota de Empenho ou documento equivalente e Contrato de execução, quando presente obrigações futuras.
PRAZO: 12 (doze) meses, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/13 e o inciso III do §3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, contados da data de publi-

cação de seu extrato na Imprensa Oficial.
DATA DE ASSINATURA: 18 de novembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022.

PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.

COMPROMITENTES FORNECEDORES:
VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 11.743.904/0001-23.
Valor Total: R$ 1.115.264,90 (um milhão cento e quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

PROCESSO Nº 224/2022: Pregão Eletrônico nº 048/2022.
OBJETO: Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da rede 

metropolitana de fibra ótica que interligam os prédios e repartições públicas da Prefeitura Municipal de Dourados-MS.

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor
Unitário

01

Substituição de ferragem de sustentação ou ancoragem em poste existente
Troca de ferragem de sustentação ou ancoragem em poste existente: 
Troca dos materiais de sustentação de cabo de fibra óptica em postes já insta-

lados, que estejam danificados. O serviço deverá ser prestado em qualquer poste 
indicado pela CONTRATANTE, tanto em ambiente interno da instituição, quan-
to externo. O serviço será listado por unidade do ponto de sustentação trocado.

UNID. 500 - R$ 50,00

EXTRATOS
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02

Movimentação e Lançamento de  cabo  óptico  por metro: 
Movimentação de cabo óptico da CONTRATADA em casos que haja troca de 

postes rompimento ou em tubulação entre caixas de passagem. O serviço deverá 
ser prestado em qualquer poste indicado pela CONTRATANTE, tanto em am-
biente interno da instituição, quanto externo. Como a distância entre os postes e 
caixas varia, assim como o serviço pode ser realizado por mais de uma pessoa, o 
serviço será listado em metros.

METRO 60.000 - R$ 4,00

03

Serviço de desobstrução de caixa de passagem: de cabos que seja destinada a 
cabos ópticos para a retirada de sujeiras e detritos que atrapalhem o manuseio 
das fibras, com o devido cuidado para que não sejam danificados nenhum dos 
cabos acomodados na caixa.O tempo médio para a limpeza de uma caixa é de 30 
minutos, se realizada por uma pessoa, e esse tempo pode diminuir se realizado 
por duas ou mais pessoas. Devido à possibilidade de variação de tempo de exe-
cução, esse serviço será listado por unidade (por caixa).

UNID. 50 - R$ 50,00

04

Serviço de desobstrução de duto: Realizado nos dutos que interligam as caixas 
de passagem para a retirada de sujeiras e detritos que atrapalhem o manuseio das 
fibras, com o devido cuidado para que não sejam danificados nenhum dos cabos 
acomodados nos dutos. Como a distância entre as caixas varia, assim como a 
quantidade de dutos que as interligam, esse serviço será listado por metro.

METRO 1.000 - R$ 20,00

05

Serviço de emenda por fusão em fibra monomodo (SM): se utilizando de equi-
pamento específico, não fornecido pela CONTRATANTE, em fibras do tipo 
monomodo. A CONTRATADA será responsável por efetuar os testes de identifi-
cação do local do rompimento, e por certificar a fibra após o serviço, utilizando 
equipamentos específicos não fornecidos pela CONTRATANTE. O serviço será 
realizado em caixas de emenda para fibras aéreas e/ou subterrâneas que interco-
nectam os prédios da Prefeitura Municipal de Dourados, ou em um Distribuidor 
Interno Óptico de rack em qualquer prédio da Prefeitura Municipal de Doura-
dos; Os cabos de fibra são compostos por pares de fios ópticos, e a quantidade 
de pares variam. Os defeitos nessas fibras também variam, podendo apresentar 
problema tanto em um único fio de um par, quanto em todos os pares do cabo. 
Como o serviço de emenda é feito em cada fio, que depois são acomodados e 
organizados em caixas de emenda, ou distribuidores interno ópticos, o modo 
adotado para medir o serviço é unitário (por emenda).

UNID. 300 - R$ 59,90

06

Serviço de emenda por fusão em fibra multimodo (MM): se utilizando de equi-
pamento específico, não fornecido pela CONTRATANTE, em fibras do tipo 
multimodo. A CONTRATADA será responsável por efetuar os testes de identifi-
cação do local do rompimento, e por certificar a fibra após o serviço, utilizando 
equipamentos específicos não fornecidos pela CONTRATANTE. O serviço será 
realizado em caixas de emenda para fibras aéreas e/ou subterrâneas que interco-
nectam os prédios da Prefeitura Municipal de Dourados, ou em um Distribuidor 
Interno Óptico de rack em qualquer prédio da Prefeitura Municipal de Doura-
dos; Os cabos de fibra são compostos por pares de fios ópticos, e a quantidade 
de pares variam. Os defeitos nessas fibras também variam, podendo apresentar 
problema tanto em um único fio de um par, quanto em todos os pares do cabo. 
Como o serviço de emenda é feito em cada fio, que depois são acomodados e 
organizados em caixas de emenda, ou distribuidores interno ópticos, o modo 
adotado para medir o serviço é unitário (por emenda).

UNID. 6.000 - R$ 59,90

07
Espinamento de rede aérea: Afixar e/ou esticar cabos aéreos em postes exis-

tentes. O serviço será listado por metro de fibra espinado entre os pontos de 
ancoragem.

METRO 1.500 - R$ 3,00

08
Abraçadeira Ajustável para poste BAP 2 com parafusos: Deve ser composta 

de cinta de aço ajustável, parafuso ajustador, porca e arruela todos galvaniza-
dos;BAP 2 – 800 mm.

UNID. 300 Microteleco-
nia / BAP 2 R$ 14,59

09 Alça pré-formada 3/16:Dimensões: 45 cm x 45 cm UNID. 300
Pier Tele-

com / Alça 
3/16

R$ 3,70

10

Cabo de fibra óptica SM AS 120 12 vias Aplicabilidade: Sistemas de Cabea-
mento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição em 
campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas. Descrição: 
Este cabo óptico adotado para uso externo deverá ser do tipo “loose”, composto 
por 12 fibras ópticas do tipo monomodo dentro de tubo termoplástico com gel 
para acomodação das fibras, dois elementos de fibra de vidro pultrudada (FRP) 
para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma capa externa 
em polietileno na cor preta; Deverá ser totalmente dielétrico, ser resistente a 
intempéries e ação solar (proteção UV); Fabricante deste cabo óptico preferen-
cialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001; Apresentar Certi-
ficação Anatel; Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo 9/125mm, 
proof-test 100 kpsi; Apresentar diâmetro do campo modal 9,3 +/- 0,5 mm em 
1310 hm e10,4 +/- 0,8 mm em 1550 hm; Apresentar atenuação máxima de 0,37 
dB/km em 1310hm e 0,23 dB/km em 1550hm; Possuir resistência à tração du-
rante a instalação de 130 kgf; Temperatura de operação de -10 a 65 graus, com-
provado através de teste ciclo térmico;Permitir instalações aéreas entre postes 
com vãos livres de até 120 m sem cordoalha de aço; Possuir impresso na capa 
externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação se-
quencial métrica (em sistema de medida internacional SI); Demais característi-
cas de acordo com a norma ABNT NBR 14160.

METRO 30.000
SUMEC / 

AS120-12F-
0-SM

R$ 3,00

EXTRATOS
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11

Cabo de fibra óptica SM AS 120 48 vias Aplicabilidade: Sistemas de Cabea-
mento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição em 
campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas. Descrição: 
Este cabo óptico adotado para uso externo deverá ser do tipo “loose”, composto 
por 48 fibras ópticas do tipo monomodo dentro de tubo termoplástico com gel 
para acomodação das fibras, dois elementos de fibra de vidro pultrudada (FRP) 
para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma capa externa 
em polietileno na cor preta; Deverá ser totalmente dielétrico, ser resistente a 
intempéries e ação solar (proteção UV); Fabricante deste cabo óptico preferen-
cialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001; Apresentar Certi-
ficação Anatel; Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo 9/125mm, 
proof-test 100 kpsi; Apresentar diâmetro do campo modal 9,3 +/- 0,5 mm em 
1310 hm e 10,4 +/- 0,8 mm em 1550 hm; Apresentar atenuação máxima de 0,37 
dB/km em 1310hm e 0,23 dB/km em 1550hm; Possuir resistência à tração du-
rante a instalação de 130 kgf; Temperatura de operação de -10 a 65 graus, com-
provada através de teste ciclo térmico; Permitir instalações aéreas entre postes 
com vãos livres de até 120 m sem cordoalha de aço; Possuir impresso na capa 
externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação se-
quencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160.

METRO 30.000
SUMEC / 

AS120-48FO-
-SM

R$ 7,00

12

Cabo Óptico 4F CFOT-MM(50)-UT COG Recomendado para sistemas de Ca-
beamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição 
em campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas com grande 
flexibilidade; Aplicação - Cabeamento: Indoor/Outdoor; Produto - Cabeamento: 
Cabo Óptico; Quantidade de Fibras: 04 Fibras; Tipo de Fibra - Cabeamento: 
Multimodo (MM); Classe de Flamabilidade: COG; Tipo de Cabo: Loose; Famí-
lia: Optic-Lan; Categoria: OM2; Totalmente dielétrico; Resistente a intempéries 
e ação solar (proteção UV); Retardante à chama; Possuir impresso na capa ex-
terna nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação se-
quencial.

METRO 1.000

Furukawa 
/ 4F CFOT-

-MM
(50)-UT 
COG

R$ 4,50

13

CABO ÓPTICO DROP (2FO) Cabo óptico tipo drop Flat Metálico 1000M 
Atenuação: 1310 nm | = 0.4 dB/km 1550 nm | = 0.3 dB/km Resistência à tração 
(IEC 60794-1-21:2015 E1): Curto prazo | 600 N Longo prazo 300 N Resistência 
ao esmagamento (IEC 60794-1-21:2015 E3): Curto prazo | 2200 N/10cm Longo 
prazo | 1000 N/10cm Raio de curvatura mínimo (dobras): Dinâmico - 40 mm 
Estático - 40mm Cuidados com o Meio Ambiente Atende ao RoHS - Restrição 
de substâncias perigosas

METRO 15.000
Transcend / 

cabo FLAT 2 
(FO)

R$ 1,50

14

“Caixa de emenda 12 fibras aérea/subterrânea: Deve possuir cúpula e base com 
plástico de engenharia;Deve ter fácil fechamento mecânico entre a cúpula e base 
através de um conjunto de abraçadeiras;Deve possuir configuração unidirecional 
para entrada de cabos, sendo 3 entradas cilíndricas para cabos de diâmetro ex-
terno de 3 a 17 mm, que são seladas através de tubos termocontráteis;A caixa de 
emenda deve ser fornecida com sistema metálico galvanizado para fixação em 
cordoalha e abraçadeira BAP;Bandeja injetada em plástico ABS para acomodar 
as emendas por fusão;Cada bandeja deve suportar, pelo menos, 12 emendas;De-
ve possui espaço para reserva de tubos loose na parte traseira da bandeja;Deve 
acompanhar 2 Kits de derivação;Deve possuir 3 pontos para ancoragem do ele-
mento de tração do cabo óptico;Grau de proteção (IP 68).”  

UNID. 50
2Flex / 

2F-FCX12F-
-PQ-VT

R$ 
162,00

15

Caixa de emenda 48 fibras aérea/subterrânea: Deve possuir cúpula e base com 
plástico de engenharia; Deve ter fácil fechamento mecânico entre a cúpula e 
base através de um conjunto de abraçadeiras; Deve possuir configuração unidi-
recional para entrada de cabos, sendo 3 entradas cilíndricas para cabos de diâ-
metro externo de 3 a 17 mm, que são seladas através de tubos termocontráteis; 
A caixa de emenda deve ser fornecida com sistema metálico galvanizado para 
fixação em cordoalha e abraçadeira BAP; Bandeja injetada em plástico ABS 
para acomodar as emendas por fusão; Cada bandeja deve suportar, pelo menos, 
12 emendas; Deve possui espaço para reserva de tubos loose na parte traseira 
da bandeja; Deve acompanhar 2 Kits de derivação; Deve possuir 3 pontos para 
ancoragem do elemento de tração do cabo óptico;Grau de proteção (IP 68).

UNID. 50 FIBRACEM 
/ 48FO SVT

R$ 
271,00

16

Cordão óptico duplex MM 50/125 OM3 LC/LC de 2,50 m de comprimento 
Aplicabilidade:Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados 
e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3 uso interno 
para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de distribuição prin-
cipal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomuni-
cações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores e bloqueios 
ópticos com os equipamentos de rede. Descrição: Este cordão deverá ser cons-
tituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125 mm OM3, tipo “tight“ 
de 2,50 m de comprimento; Apresentar largura de banda mínima de 2000 MHz.
km em 850hm; Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâme-
tro nominal de 2 mm; A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento 
primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;Sobre o revestimento 
secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante 
à chama; As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente 
conectorizadas e testadas de fábrica; O fabricante deverá apresentar certificados 
ISO 9001 e ISO 14001; Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, 
identificação do produto e data de fabricação; Ser disponibilizado nas opções 
de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC; O cordão deve estar 
de acordo com a norma ABNT 14106; Os conectores ópticos devem atender os 
requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433; O fabricante deve 
possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ 
LC; O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL.

UNID. 50
LASTMILE 

/ FLCDLCL-
CSO

R$ 69,90

EXTRATOS
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17

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM 50/125 OM3 SC/LC DE 2,50 M DE 
COMPRIMENTO 18 - Cordão óptico duplex MM 50/125 OM3 SC/LC de 2,50 
m de comprimento Aplicabilidade: Sistemas de Cabeamento Estruturado para 
tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-
-568-C.3 uso interno para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários 
de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em salas 
de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores 
e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede. Descrição: Este cordão deve-
rá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125 mm OM3, tipo 
“tight“ de 2,50 m de comprimento; Apresentar largura de banda mínima de 2000 
MHz.km em 850hm;Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâ-
metro nominal de 2 mm; A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento 
primário em acrilato e revestimento secundário em PVC; Sobre o revestimento 
secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante 
à chama; As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente 
conectorizadas e testadas de fábrica; O fabricante deverá apresentar certificados 
ISO 9001 e ISO 14001; Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, 
identificação do produto e data de fabricação; Ser disponibilizado nas opções 
de terminações com conectores ST/FC / SC / MT-RJ/ LC;O cordão deve estar 
de acordo com a norma ABNT 14106; Os conectores ópticos devem atender os 
requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433; O fabricante deve 
possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ 
LC; O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL

UNID. 50
LASTMILE 

/ FLCDLCL-
CSO

R$ 62,40

18

Cordão óptico duplex SM (9/125) LC/LC Aplicabilidade: Sistemas de Cabe-
amento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos 
da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3 uso interno para cabeamento vertical ou pri-
mário em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento ho-
rizontal ou secundário em salas de telecomunicações (cross-connect) na função 
de interligação de distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de 
rede. Descrição: Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas 
monomodo 9/125 mm (cor azul), tipo “tight“ de 2,50 m de comprimento; Uti-
lizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro nominal de 2 mm; 
A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato 
e revestimento secundário em PVC; Sobre o revestimento secundário deverão 
existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama; As extre-
midades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e tes-
tadas de fábrica; O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificados 
ISO 9001 e ISO 14001; Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, 
identificação do produto e data de fabricação; Ser disponibilizado nas opções de 
terminações com conectores ST / FC /SC / MT-RJ / LC e E2000-APC; O fabri-
cante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos ST / FC / SC / 
MT-RJ /LC e E2000-APC; O cordão deve estar de acordo com a norma ABNT 
14106; Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na 
norma ABNT NBR 14433; O fabricante deve possuir certificação ANATEL para 
os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ LC;O cabo (cordão) óptico deverá 
possuir certificação ANATEL.

UNID. 100
Pier Tele-

com / SKU: 
CDSO2503

R$ 36,10

19 Cordoalha de aço 3/16: Material: Arame de aço zincado. METRO 1.500
PierTelecom 
/ Cordoalha 
de aço 3/16

R$ 4,90

20
Fio de espinar isolado fei 125: Deve possuir núcleo de aço galvanizado de 1,25 

mm de diâmetro; Deve ser isolado com polietileno PEBD; Rolo de 130 metros; 
Cor preta.

UNID. 30
PierTele-
com /
FEI 125

R$ 49,77

21

Kit extensão óptico conectorizada 2F SM (9/125) LC e adaptador óptico Aten-
der os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3; Este pi-
gtail deverá ser constituído por 2 (duas) fibras ópticas monomodo 9/125 mm, 
de construção “tight“, com revestimento primário em acrilato e revestimento 
secundário em PVC, com diâmetro nominal de 0,9 mm e adaptador óptico para 
atender um canal óptico; Deve ser entregue o adaptador óptico compatível; Ser 
disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ 
LC e E2000-APC; Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e 
testada de fábrica; Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos 
previstos na norma ABNT NBR 14433; O fabricante deve possuir certificação 
ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ LC / E2000-APC; O 
fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001.

UNID. 50 MFIBER / 
LCUPC R$ 28,80

22 Olhal reto com rosca: Material: aço galvanizado; Rosca para parafusos M12. UNID. 400
Pier Tele-

com / Olhal 
Reto com 

Rosca
R$ 9,17

23 Suporte de ancoragem para cabo óptico Deve possuir corpo metálico fabricado 
em alumínio, cunhas plásticas e alça de sustentação com cabo tensor. UNID. 300 Fibras NET /

GAIL R$ 6,00

24 Suporte de sustentação para cabo óptico Deve possuir corpo fabricado em ma-
terial dielétrico de alta resistência. UNID. 300

Microtelefo-
nia / 

Dieletrico 
MT 297

R$ 34,67

25 Suporte para BAP com parafuso M12 x 35 mm Compatível com abraçadeira 
BAP 2. UNID. 300

Isamig/ Kit 
Ancoragem 

BAP
R$ 14,78
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26

Distribuidor interno óptico de 19” para 48 fibras Distribuidor óptico para até 
48 fibras para Rack de 19”; Deve suportar até 48 fibras com conectores LC, 
até 36 fibras com conector SC e até 24 fibras com outros conectores; Deve ser 
entregue com o total de bandejas e painéis suportados; Deverá ter a função de 
acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo óptico e as extensões 
óticas; Ser compatível com os adaptadores ópticos ST, SC, LC Duplex, FC; Ser 
modular permitindo expansão do sistema; Deve possuir áreas de armazenamento 
de excesso de fibras, acomodação e emenda, que devem ficar internos à estrutura 
(conferindo maior segurança ao sistema); Ser fornecido com bandejas de aco-
modação de emendas em material plástico e todos os acessórios necessários para 
a realização de fusão; Ser fabricado em aço SAE 1020; Deve utilizar pintura do 
tipo epóxi de alta resistência a riscos; Deve possuir gaveta deslizante com siste-
ma de trilhos para facilitar a manutenção e a instalação, e trabalhos posteriores 
sem retirá-los do rack; Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem 
dos cabos, essa ancoragem deve ser feita no mínimo 02 formas diferentes; Deve 
ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de fibras; Deve 
possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico; Os 
adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão dispostos de 12 
em 12 ou de 8 em 8 que devem ser fornecidas junto com o DIO; Deve possuir 
bandejas de proteção de fios ópticas em material leve, e de tamanho adequado 
para acomodar as emendas; Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiro

UNID. 10
Fibracem /
48FO Fit 

Plus

R$ 
1.250,33

27

Distribuidor interno óptico de 1 U 19” para 24 fibras Distribuidor óptico para 
até 24 fibras para Rack de 19”; Deve suportar até 24 fibras com conectores ex-
tensões ópticas  conectorizadas; Deve ser entregue com o total de bandejas e 
painéis suportados; Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas 
de transição entre o cabo óptico e as extensões óticas; Ser compatível com os 
adaptadores ópticos ST, SC, LC Duplex, FC; Ser modular permitindo expansão 
do sistema; Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19”; Deve 
possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação e emenda, 
que devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema); 
Ser fornecido com bandejas de acomodação de emendas em material plástico 
e todos os acessórios necessários para a realização de fusão; Ser fabricado em 
aço SAE 1020; Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos; 
Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a manuten-
ção e a instalação, e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack; Deve possuir 
kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa ancoragem deve ser 
feita no mínimo 02 formas diferentes; Deve ser compatível com acessório de 
encaminhamento de excesso de fibras; Deve possibilitar terminação direta ou 
fusão, utilizando um mesmo módulo básico; Os adaptadores ópticos devem ser 
suportados por uma placa padrão dispostos de 12 em 12 ou de 8 em 8 que devem 
ser fornecidas junto com o DIO; Deve possuir bandejas de proteção de fios ópti-
cas em material leve, e de tamanho adequado para acomodar as emendas; Deve 
possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros.S

UNID. 10 Fibracem / 
24FO Fit Plus

R$ 
608,42

28

Modulo Gbic 10gbase-lr Sftp+ Lc Transceiver Padrões e Protocolos IEEE 
802.3ae, CSMA/CD, TCP/IP Comprimento da Onda 1310nm Fonte de Alimen-
tação 3.3V Tipo de Fibra 9/125um Monomodo Comprimento Máximo do Cabo 
10km Taxa de Dados 10Gbps Tipo de Porta LC/UPC Potência de Transmissão 
0.5 dBm(Max)-8.2dBm(Min) Potência de Recepção 0.5dBm(Max)-14.4dBm(-
Min) Sensibilidade -12.6dBm Proteção & Emissão FCC, CE Ambiente Tempe-
ratura de operação: 0 °c ~ 70 °c (32 °c ~ 158 °c)Temperatura de armazenamento: 
-40 °c ~ 80 °c (-40 °c ~ 176 °c) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem conden-
sação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação.

UNID. 05 TP-LINK 4 
TAMASILR

R$ 
926,54

29

Modulo Sfp Mini Gbic monomodo Lc/upc Gigabit 1000 Padrões e Protoco-
los IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP Comprimento da Onda 1310nm Fonte de 
Energia 3.3V Segurança e Emissão FCC, CE Cabo Single-mode Fiber Tipo de 
Fibra Fibra de modo único Comprimento Máximo do Cabo 10km Taxa de Dados 
1.25Gbps Tipo de Porta LC/UPC 

UNID. 30
TP-LINK / 

TL-SMBLILS 
VÍ

R$ 
924,22

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 
de março de 2018, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante cláusulas e 
condições estabelecidas nesta presente Ata de Registro de Preços.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais constantes do Registro de Preços serão firmados direta-
mente com os órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, observada as condições estabelecidas no edital e no que dispõe o art. 62 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e será formalizada através de:

Nota de Empenho ou documento equivalente, quando a execução não envolver obrigações futuras;
Nota de Empenho ou documento equivalente e Contrato de execução, quando presente obrigações futuras.
PRAZO: 12 (doze) meses, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/13 e o inciso III do §3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, contados da data de publi-

cação de seu extrato na Imprensa Oficial.
DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.
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EXTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO N° 208/2022.

PARTES:
Município de Dourados
Agência Municipal de Transporte e Trânsito
CONTRATANTE: NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI   
CNPJ: 23.806.552/0001-97
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 012/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reparo e manutenção de peças/módulos em equipamentos para semáforos, objetivando 

atender a manutenção da sinalização de trânsito semafórica.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 25 Inciso I.
VALOR: R$ 48.882,53 (Quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos). 
DATA DE EMPENHO: 21/11/2022.
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE EMPENHO N° 209/2022.

PARTES:
Município de Dourados
Agência Municipal de Transporte e Trânsito
CONTRATANTE: NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI   
CNPJ: 23.806.552/0001-97
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 012/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reparo e manutenção de peças/módulos em equipamentos para semáforos, objetivando 

atender a manutenção da sinalização de trânsito semafórica.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 25 Inciso I.
VALOR: R$ 1.054,62 (Um mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). 
DATA DE EMPENHO: 21/11/2022.
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 017/2022/SEMS

DAS PARTES: 
Município de Dourados/Secretaria Municipal de Saúde
Associação Beneficente Douradense – Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King.

DO OBJETO: 
O presente Termo de Ajuste de Contas, tendo em vista documentação juntada nos autos do Processo Administrativo nº 019/2022/DGE/SEMS, tem por 

objeto o pagamento do valor devido pelo MUNICÍPIO à Associação Beneficente Douradense – Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King,  relativo 
à execução de serviços   no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na Competência 10/2022,  sem cobertura contratual e/ou de convênio , tendo em 
vista a disponibilização de 08 (oito) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI NEO) em virtude da  PORTARIA GM/MS Nº 1.933, DE 28 DE 
JUNHO DE 2022.

DO VALOR, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dá-se ao termo o valor R$ 471.200,00 (quatrocentos e setenta e um mil e duzentos reais), conforme segue: 

Especificação Leitos Valor Total  
Diária/Leito

Rateio - Valor
Total

Rec. Federal Rec. Estadual Rec. Municipal
Diária de Leito de UTI NEO 8  R$ 1.900,00  R$   600,00  R$ 1.000,00  R$  360,00 

 R$ 471.200,00
Total R$ 133.920,00  R$ 248.000,00 R$  89.280,00

Obs.
1. Cumpre salientar que a União repassa ao município apenas valores referente a 90% da taxa de ocupação total do leitos, cuja diferença para que se pague 

o total de diárias/mês,  será custeada pelo município, justificando assim sua cota parte em R$ 360,00.
2. Recurso Federal - Origem - PT GM/MS n° 586/2022 e PT 1933/2022
3. Recurso Estadual - Oficio 3465/DGAS/GAB/SES/2022
As despesas decorrentes da execução do objeto correrão a cargo da seguinte Dotação Orçamentária:
12.00 -   Secretaria Municipal de Saúde
12.02 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.143 -   Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb.
2.121 - Implementação e Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39.00  -   Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo tem seu fundamento baseado nas previsões legais do artigo Art. 63, § 2° ,I, da  Lei n.º 4.320/64, 

princípio da vedação  ao enriquecimento ilícito artigo 884 do Código Civil,  Comunicação Interna n° 0546/NCAS/DGE/SEMS e Parecer Jurídico n° 
843/2022/PGM/PELCP expedido pela Procuradoria Geral do Município, integrantes do processo administrativo n° 019/2022/DGE/SEMS.

Data da Assinatura: 21 de novembro de 2022.
Secretaria Municipal de Saúde.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 304/2022/DL/PMD

PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.

FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA.
CNPJ: 36.416.243/0001-52.

PROCESSO Nº 256/2022: Pregão Eletrônico nº 525/2022.
OBJETO: Aquisição de equipamento agrícola (distribuidor de adubo orgânico líquido), por meio de transferência de recursos financeiros federais (Pro-

posta do Siconv nº 5570/2019 e Convênio nº 889257/2019 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e o Município de Dourados-MS), com a devida contrapartida do Município..

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de 
março de 2018, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 055/2022, no correspondente 
Termo de Referência, bem como, nas obrigações assumidas pela Contratada na sua proposta comercial e nos demais documentos constantes do Processo 
de Licitação nº 256/2022, que integram este instrumento, independentemente de transcrição, naquilo que não o contrarie.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
09.00. - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar
09.01. - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar
20.122.127. - Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura
2076. - Apoio e Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário Sustentável Urbano e Rural
44.90.52.00. - Equipamentos e Material Permanente
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento terá vigência contados a partir da data de sua assinatura com vinculação financeira relativa ao exer-

cício financeiro anual, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial e com término em 31 de dezembro de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).
GESTOR DO CONTRATO: Guilherme Cardoso Oba (Decreto n° 1384, de 07 de junho de 2022, publicado em 14/06/2022).
FISCAL DO CONTRATO: Agnaldo Ferreira da Silva (Idem).
DATA DE ASSINATURA: 11 de novembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA N. 310, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE-FUNSAUD, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” nº137 de 
11 de Março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto 1.072 de 
14 de Maio de 2014, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Art. 1º - Recompor o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo de Sindicância a nº 045/2022 designada pela Portaria nº 
248/2022 de 04 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de Dourados/MS nº 5.749 em 06 de outubro de 2022, ante as razões apre-
sentadas nos autos pela Comissão Processante.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 22 de Novembro de 2022.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados

 PORTARIA N. 308, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE-FUNSAUD, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” nº137 de 
11 de Março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto 1.072 de 
14 de Maio de 2014, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Art. 1º - Recompor o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo de Sindicância a nº 032/2022 designada pela Portaria nº 
119/2022 de 18 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de Dourados/MS nº 5.660 em 31 de maio de 2022, ante as razões apresentadas 
nos autos pela Comissão Processante.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 18 de Novembro de 2022.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados

 PORTARIA N. 310, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE-FUNSAUD, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” nº137 de 
11 de Março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto 1.072 de 
14 de Maio de 2014, no uso de suas atribuições RESOLVE:

Art. 1º - Recompor o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo de Sindicância a nº 045/2022 designada pela Portaria nº 
248/2022 de 04 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de Dourados/MS nº 5.749 em 06 de outubro de 2022, ante as razões apre-
sentadas nos autos pela Comissão Processante.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 22 de Novembro de 2022.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados

FUNDAÇÕES / PORTARIAS - FUNSAUD
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FUNDAÇÕES / EDITAL - FUNSAUD
EDITAL nº 019 /FUNSAUD/2022 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 DE CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDA-

TOS APROVADOS E APTOS DO SÉTIMO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESERVA REALIZADO EM 2022
A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD), por meio do seu DIRETOR PRESIDENTE, JAIRO JOSÉ DE LIMA, 

CONFORME DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021, CONVOCA PARA INÍCIO IMEDIATO DAS ATIVIDADES os candidatos aprovados 
e aptos do SÉTIMO Processo Seletivo de Cadastro de Reserva de 2022, Edital I/2022 de 12 de maio de 2022, relacionados no Anexo I.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim 

Caramuru, Dourados/MS, nos dias  29/11/2022 e  30/11/2022 para apresentarem a documentação exigida:
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
-  Certidão de Regularidade Cadastral do respectivo órgão de classe;
- Carteira de Trabalho - CTPS
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da habilitação profissional para a função;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Certidão Negativa Eleitoral;
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;
- Certidão de Nascimento ou casamento se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos,  CPF, carteira de vacinação, atestado de escolaridade (se estiver em idade escolar);
- Cópia do cartão vacinação;
- Certidão Negativa Estadual Civil e Criminal (Justiça Estadual) www.tjms.jus.br
- Certidão Negativa Federal (Justiça Federal) www.jfms.jus.br
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular 

do comprovante apresentado;
- 01 (uma) foto recente 3 X 4;
- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte da foto e verso);
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal;
*Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) cópia que será autenticada no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.
Dourados- MS, 24 de novembro de 2022.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da FUNSAUD

NÍVEL SUPERIOR

Enfermeiro

Nome CPF Cargo PCD Idade Pontos Classificação
ELIS REGINA BRAZ PEDROZA DE FRANCA ***.898.***-05 Enfermeiro Não 45 7 43º
MARCO ANTONIO DA SILVA ***.654.***-49 Enfermeiro Não 40 7 44º
HENDA MARY BASSANI DIAS ***.451.***-04 Enfermeiro Não 46 6,5 45º
ANNA CAROLINA BUZATT FELISBERTO SEGATEL ***.140.***-00 Enfermeiro Não 37 6 46º
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO ***.143.***-08 Enfermeiro Não 36 5,5 47º
JANAINA DE ANDRADE MACIEL ***.857.***-79 Enfermeiro Não 32 5,5 48º
TALITA DO NASCIMENTO BRONZATI ***.189.***-12 Enfermeiro Não 30 5,5 49º
AMANDA COLILIA NOGUEIRA ***.382.***-93 Enfermeiro Não 23 5,5 50º

ANEXO I - LOCAL PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 
Local: FUNSAUD
Endereço: Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru
Data: 29/11/2022 e 30/11/2022
Horário: 07:30h às 10:30h

EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2022
PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS.
CNPJ N° 20.267.427/0001-68
GUARIÃ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME. 
CNPJ: 32.181.809/0001-53 
Ref. Processo de Licitação nº 079/2022 – Pregão Presencial nº 021/2022.
OBJETO: Aquisição de soros e cristaloides objetivando atender as necessidades e demandas das unidades pertencentes à FUNSAUD.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 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 LICI-
TAÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022), ou outro instrumento que venha a substituí-lo.  O Contratante se reserva no direito de, a 
seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

FISCAIS DO CONTRATO: Thiago Dias Matos, Coordenador de Almoxarifado (PORTARIA Nº 193/FUNSAUD/2022 DE 19 DE JULHO DE 2022), 
Ieda Paiva, Farmacêutica FUNSAUD (22 DE JUNHO DE 2022) e Pierre Louis Munoz Mejia Demenjour, Supervisor de Almoxarifado, (PORTARIA Nº 
0194/FUNSAUD/2022 DE 19 DE JULHO DE 2022). 

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 69.080,00 (Sessenta e Nove Mil e Oitenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 18 de Novembro de 2022.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

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

FUNDAÇÕES / EXTRATOS - FUNSAUD
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FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2019  DE 02/12/2019

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ Nº 20.267.427/0001-68.
S.M ORTOTRAUMA DOURADOS LTDA
CNPJ Nº 11.055.212/0001-92
Ref. Processo de Licitação nº 075/2019 - Concorrência nº 002/2019.
Objeto: Alteração na Cláusula Terceira – Da vigência Contratual do Contrato n° 138/2019 de 02/12/2019, relativo à Contratação de pessoa jurídica de di-

reito público ou privado com ou sem fins lucrativos, para operacionalização e execução do Serviço Médico Especializado em Ortopedia e Traumatologia de 
urgência, emergência e responsabilidade técnica em Ortopedia e Traumatologia no âmbito da FUNSAUD, dentro dos padrões estabelecidos e/ou recomen-
dados pelos órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, a todos os clientes da CONTRATANTE, oriundo da CONCORRÊNCIA 
Nº 002/2019 - PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 075/2019.

Do valor: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato, pelo período 12 (doze) meses, é R$ 248.300,00 
(Duzentos e Quarenta e Oito Mil Trezentos Reais) mensais, ao custo global de R$ 2.979.600,00 (Dois Milhões, e Novecentos e Setenta e Novel e Seiscentos 
Reais), pelo plantão presencial prestado conforme estipulado em contrato

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste processo correrão por conta do Contrato de Gestão nº 209/2022/SEMS/PMD de 05/08/2022 (PRO-
CESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022), ou outro instrumento que venha a substituí-lo. O Contratante se reserva 
no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 

Da Vigência: Prorrogado o prazo de vigência para mais 12 (Doze) meses a contar do vencimento do Segundo Termo aditivo ao Contrato nº 138/2019, 
respeitando os termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, portanto fica prorrogado a sua vigência até o dia 02 de dezembro 2023.

Fiscais do Contrato: Jose Raul Espinosa Cacho – Diretor Clinico do Hospital da Vida (Portaria Nº 0075/2017/FUNSAUD 02 de Fevereiro de 2017) e 
Adriano de Souza Santos, do cargo - Diretor Técnico Médico – Hospital da Vida (Portaria nº 71/FUNSAUD/2021 de 19 de Abril de 2021 e Anderson Alves 
de Lima, Gerente em Linha Assistencial de Urgência e Emergência (PORTARIA Nº 105/FUNSAUD/2022 de 05 de maio de 2022)

Fundamentação legal e previsão contratual: Artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como CLÁUSULA 
TERCEIRA item 3.3. 

Ratificação: Ratificam-se as demais  clausulas do Contrato n º 138/2019  de  02/12/2019  e demais Termos Aditivos.
Dourados/MS,  22 de novembro de 2022.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNSAUD

DECRETO Nº 137 DE 28 DE MARÇO DE 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:  PREGÃO
FORMA: PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO: POR ITEM
PROCESSO Nº:  059/2022/DL/CMD
EDITAL Nº: 020/2022
ATA Nº: 010/2022
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho, para atender as demandas da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS.
Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Dourados/MS, no exercício de suas atribuições que lhe confere a Portaria n° 003/DL/CMD (Legis-

lativa Municipal) de 01.01.2022, tornar público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/12/2022, às 08:00 horas, no endereço Av. 
Marcelino Pires, 3495, Jd. Caramuru, certame licitatório para recebimento e abertura das propostas e documentações.

Informamos que o presente Edital encontra-se à disposição dos interessados na Câmara Municipal de Dourados/MS, sem custo, sendo que os mesmos 
poderão retirá-lo no sitio https://www.camaradourados.ms.gov.br, na aba “Transparência” e ícone “Licitações”, ou via e-mail através do licitacao@cama-
radourados.ms.gov.br ou pessoalmente disponibilizando 1 CD e/ou Pen Drive para gravação do edital e seus anexos.

Dourados /MS, 24 de novembro de 2022.
Rafael Ferri Cury

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO
FORMA:  PRESENCIAL
TIPO:  MENOR PREÇO
CRITÉRIO: POR ITEM
PROCESSO Nº:  065/2022/DL/CMD
EDITAL Nº: 021/2022
ATA Nº: 011/2022
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, para realizar Registro de Preço, para fornecimento de combustível (gaso-

lina comum), para atender as demandas da CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS.
Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Dourados/MS, no exercício de suas atribuições que lhe confere a Portaria n° 003/DL/CMD (Legis-

lativa Municipal) de 01.01.2022, tornar público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/12/2022, às 08:00 horas, no endereço Av. 
Marcelino Pires, 3495, Jd. Caramuru, certame licitatório para recebimento e abertura das propostas e documentações.

Informamos que o presente Edital encontra-se à disposição dos interessados na Câmara Municipal de Dourados/MS, sem custo, sendo que os mesmos 
poderão retirá-lo no sitio https://www.camaradourados.ms.gov.br, na aba “Transparência” e ícone “Licitações”, ou via e-mail através do licitacao@cama-
radourados.ms.gov.br ou pessoalmente disponibilizando 1 CD e/ou Pen Drive para gravação do edital e seus anexos.

Dourados /MS, 24 de novembro de 2022.
Rafael Ferri Cury

Pregoeiro

AVISOS DE LICITAÇÃO
PODER LEGISLATIVO
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AVISOS DE LICITAÇÃO DESERTA - PREVID

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 017/2022
EDITAL PREGÃO ELETRONICO nº 004/2022

 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados - PreviD, por intermédio de seu Pregoeiro oficial e sua Equipe de Apoio 
designados pela PORTARIA Nº 020/2022/PreviD, torna público o resultado final do certame licitatório, o qual restou DESERTA, relativo ao Processo n° 
0017/2022 – Edital, Pregão Eletrônico 004/2022, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos em 
outsourcing nas modalidades de locação de scanners de mesa, equipamentos multifuncionais à Laser/LED monocromática e equipamento multifuncional à 
jato de tinta para impressão, cópia e digitalização, incluindo insumos (exceto papel), software de gestão e contabilização de impressões, controle e registro 
de cópias e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, realizado na sessão do dia 21/11/2022.

 
Dourados- MS, 21 de novembro de 2022.

LEONARDO LANDEIRA
Pregoeiro

Hebron- Igreja em células, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a licença ambiental sim-
plificada (LAS), para atividade de Organizações Religiosas ou filosóficas e hotelzinho para crianças até 8 anos, localizada na rua Claudio Fioramente,3245 
Residencial Cidade Jardim I, Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Santa Fé Construtora Ltda – EPP torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM a Renovação da Licença de 
Instalação para atividade de loteamento social urbano e pavimentação asfáltica, localizada na Área B, desmembrada do Quinhão 08, S/N, Bairro Esplanada, 
no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

PRUDENDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, para atividade de retifica de bombas injetoras, motores e venda de peças, localizada na Av. 
Weimar Gonçalves Torres, 6165, Vila são Francisco, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

POSTO PATRÍCIA EIRELI torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados /IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença 
de Operação - RLO n° 1.604/2020, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, localizada na Av. Marcelino Pires nº 2702, 
Centro, no Município de Dourados – MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

SIM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM, a Licença Previa – LO, Licença de Insta-
lação – LI e Licença de Operação - LO, para atividade de Serviço de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, localizada 
na Rua TOSHINOBU KATAYAMA, 1165 – Salas 05,06,07,08,09 e 10, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

SIM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM, a Licença Previa – LP, Licença de Insta-
lação – LI e Licença de Operação - LO, para atividade de Serviço de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, localizada 
na Rua TOSHINOBU KATAYAMA, 1165 – Salas 05,06,07,08,09 e 10, Vila Planalto, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

ATA Nº 12/2022 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-
RES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 23/11/2022

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada reunião ordinária do Conselho Fiscal do PreviD, tendo como pauta: análise de 
balancetes financeiros dos meses de julho de 2022 e agosto de 2022. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Titular, José Roberto 
Barbosa, e os suplentes Lucy Vanda Palácio Alves Marques, Vivian Aparecida de Araújo Lima e Ivonete Laurinda Ferreira, e a secretária Fernanda Aran 
Colman Batista Barros, os Conselheiros José Carlos Pereira Mascarenhas, Solange Silva de Melo, Acácio Kobus Junior, José Vieira Filho e Henrique José 
de Souza Oliveira, justificaram ausência. Constatado quórum, foi dado início a reunião onde os Conselheiros presentes passaram a analisar os balancetes 
dos meses de julho e agosto de 2022, onde após análise foi aprovado balancete financeiro de julho de 2022 (folhas de pagamentos, suprimentos de fundos e 
investimentos), e o balancete de agosto de 2022 foi aprovado parcialmente (suprimentos de fundos), ficando os investimentos e folhas de pagamentos para 
análise na próxima reunião. Foi solicitado por parte dos Conselheiros a diretoria financeira novo login e senha para acesso ao sistema da LDB para acom-
panhamento dos investimentos realizados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Fernanda Aran Colman Batista Barros, lavrado a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.  

José Roberto Barbosa                                            Vivian Aparecida de Araújo Lima
Ivonete Laurinda Ferreira                                     Lucy Vanda Palácio Alves Marques

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

ATA - PREVID

OUTROS ATOS


