


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 
N° 	196 

Tipo de Grupo: C MATERIAL DE CONSUMO 

Grupo de Produto: 339030 Material de Consumo 

Data: 	17/06/2020  

Setor 1 Fundo Municipal de Saúde 
Unidade Orçamentária 1201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto / Atividade 2073 Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronavirus 
Função Programática 10.122.904 SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO 

Natureza Despesa 33903000 Material Farmacológico 
Ficha 742 

Código Descrição Unidade Qtde Valor  Unit.  Valor Total 
25936 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL  UN  200,0000 11.6300 2.326,0000 
25935 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL CX 140,0000 136,6700 19.133,8000 

Subtotal 	  21.459,8000 

/alor Total: 21.459,800 ( vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) 

ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

17/06/2020 oares, 
feito Municipal 

Pagina 1 _\. 	 

Total 	  

(/o) Ajuste 	0,00 

21.459,8000 

21.459,8000  

ABERTURA DE PROCESSO: 

Solicito ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, autorização de despesa para atendimento o(s) Setor(es) e/ou Secretaria(s) 
acima discriminado(s), conforme dotações orçamentárias apresentadas, vi - • • . • 	ra dojkocesso  licitatório. 

Terezinha  Della Pace  Braga 
Vidaneis Candido da Silva, 	Secretária de Governo 

Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

FLS 

MODALIDADE 

Dispensa/lnexigibilidade 

Convite 

Tomada de Preços 

Concorrência Publica 

Pregão Presencial 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
	

Sistema de Compras e Licitação  

Page  1  of  1 

REQUISIÇÃO N°: 00000317/2020 

N&A Informática - (67) 3348-2400 

Assinatura o 

Gestão 	2 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO 	 Emissão: 17/06/2020 

Unidade 	• 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 	 Fonte 	• 168331 

Setor 	• 	1 - Fundo Municipal de Saúde 

Funcionário..: 96213868100 

Observação.: Aquisição de Mascara Cirúrgica/ Avental Cirúrgica descartayel para atender a Secretaria Municipal de Saúde 
do Municipio de Bonito/  Ms  para combater o COVID-19, colforme  art.  24,  Inc  IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  art.  4° 
da Lei n° 13.979/2020, é o Decreto Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020.  

N° Ficha 
Ficha 	742  Projeto 	 2073 

Tipo 	C - MATERIAL DE CONSUMO 

Grupo 	 339030 - Material de Consumo 

Código Descrição do Produto Unidade Quantidade 
25936 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 742  UN  200 
25935 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 742 CX 140 

Usuário : DANILO B. M. FILHO 

Quantidade de Registros:2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado de Mato Grosso do Sul 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PMB 	COMUNICAÇÃO INTERNA 
De: Secretária Municipal de Saúde 
Para: 	Setor de Compras 
Assunto: Mascara de Cirúrgica descartável / Avental Cirúrgico descartável 

Venho por meio deste solicitar a compra dos itens 	em 
anexo 	para atender a demanda da secretaria municipal de saúde. 

A. 140 CAIXA DE MASCARA CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL; E 

B. 200 UNIDADES DE AVENTAL CIRÚRGICO 
DESCARTÁVEL. 

,r 'flip  
Lí 	*  a 	ia • . 	eira 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

ÓRGÃO DE ORIGEM ORCAO DE D 
Data: Assinatura Dat  

	 Of- 	 

Rua Coronet Pitad Rebub n° 1.780 Centro CNPJ n° 03,073,673/0001-60 
Fone/Fax 67 3255-1351 - 3255-1578 

Bb°nit° 



16/06/2020 

u
ue14.12, 

°nito 

Re: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- - adm.compras@bonito.ms.gov.br  - Webmail 

   

Re: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
Agil Produtos para Saude 

Para: adm.compras@bonito.ms.gov.br  
Copia: 

Copia oculta: 

As,:4unto • Re: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
Enviada em. 16/06/2020 1 16:25 

Rocebicia em: 16/06/2020 116:25 

ÁGIL - LI VI... .pdf 32.31  KB  

Boa tarde, 
Segue a cotação 
att 
Eduardo 

Ágil Produtos para Saúde Eireli - ME  
TEL:  (67) 3306-0966 

CNP) 24.595.557/0001-80 

_m ter., 16 de jun. de 2020 as 14:46, Compras <adm.complas_abbonito.ms.gov.br> escreveu: 

Boa tarde. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo anexo para dar inicio ao processo de compra. 
Favor não alterar a planilha e preencher os campos valor unitário,  valor total,  marca, dados da empresa,  carimbo,  data e 
assinatura.  

Qualquer dúvida entre em contato. 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo. 

Atenciosamente,  

Adel  C6ceres 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel. Pilad Rebub, 1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  
Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99717-5454 Ramal 226 

Danilo B.  Montenegro  Filho 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel. Pilad Rebuá, 1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  
Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99637-0380 Ramal 226 

https://webmailpro1.uol.com.br/?xc=190c0709c677f6318a3e274a930d3590#/webmail/0//11\160X/page:1/MTE5NTE  
1/1 



ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE  Elk 	ME 
CNR.1 24595.557/0001-80 - 1E 28 414 096-1 -  IM  0021616000-2 

Av. Madrid, N° 1 114 - Vila  Alba  - CEP: 79.100-430  
TEL:  (67) 3306-0966 (67) 9 9983-4523 e-mati agilnasaude@gmail_corn 

Campo Grande - MS 

PRODUTOS PARA SAÚDE 

Solicitagao de Orçamento 
Nome/Empresa: ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE 	EIRELI - ME 

CNPJ: 24.595.557/0001-80 

Endereço: AV.MADRI, N° 1114 - VILA ALBA  

E-mail:  

Cidade: CAMPO GRANDE - MS 

Fone/Fax: (67) 3306 0966 

Item Especificação Marca Und Qtde V. Unitário Valor Total 

1 

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,TIPO NÃO TECIDO, RETANGULARES COM  CLIP  
NASAL TRIPLA CAMADA,COM TIRAS, COR BRANCA, COM 96,74% DE EFICIEIA NA 
FILTRAGEM BACTERIANA, NÃO ALÉRGICA 100% POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO 
ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, SEM  LATEX,  SEM FIBRA DE VIDRO , TOTALMENTE 
ATCXICA, CAIXA COM 50  UN  IDADES CADA 

NEVE CX 140,00 R$ 	130,00 R$ 	18.200,00 

2 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO NÃO ESTÉRIL 
TAMANHO ÚNICO FABRICAÇÃO EM  TNT  ( TECIDO NÃO TECIDO) 100% 
POLIPROPILENC, POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA 
CINTURA E PESCOÇO, ATOXICO E APIROGÉNICO, DESCATAVEL E DE USO ÚNICO, 
GRAMADURA 30G; COR BRANCA 200 UNIDADE 

Und 200 

TOTAL R$ 	18.200,00 

Campo Grande- MS, 16 de junho de 2020 
Validade da proposta 10 dias 
Entrega até 15 dias úteis 

24.595357/000140 
PkODOOSPARAWIRE;1•141 

AV. MADR/D. 11S4 	4 
*La. •  CEP: 79.100-430 

LSA PO Gun* 	'41.1 



.17/06/2020 	RES: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitaiares - Prefeitura de Bonito/MS- - acim.compras@bonito.ms.gov.br  - Webrnail 

RES: Solicitação de Orçamento de  Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
vendas03@carmohospitalancombr 

adm.compras@bonito.ms.gov.br  

RES: Solicitação de Orçamento de Materrais Hospitalares - Prefeitura de BonitoiMS- 
'.7.06/2020 08:34 

170612020 I 08:34 

image002.png 34.52  KB 	 CCF17062020....pdf 320.28  KB  

Certidão  ne....paf 91.22  KB 	Certidao de....pdf 139.66  KB  

Certidão de....pdf 4.40  KB 

Certidão  ne....pdf 85.19 KB  

Certidão  de....pdf 12.77 KB 

Born  dia Danilo !!!! 

Segue em anexo resposta da cotação solicitada. 
Qualquer dúvida me co:oco à disposição. 
Pego que confira se todas as informações estão corretas. 
Agradeço a oportunidade. 

De: Compras [mailtc:adm.compras@bonito.ms.gov.br] 

Enviada em: terça-feira, 16 de junho de 2020 15:46 
Para: vendas05@asthamed.com.br  

Assunto: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 

- Boa tarde. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo anexo para dar inicio ao processo de compra. 
Favor no alterar a planilha c preencher os campos valor unitário,  valor total,  marca,  dados da empresa.  carimbo,  data e 

assinatura.  

Qualquer dtivida entre em contato. 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo.  

Adel  Ctceres 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel.  Piled Rebut,  1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mate Grosso do Sul  

Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99717-5454 Ramal 226 

Danilo B.  Montenegro  Filho 

Setor de Compras 

httos://webmaliorol .uol.corn.bri?xc=043.29a158bd816d85d6a332d502e3b6#/webmail/0HINE OX/page:1/001<xNQ 
1/2 



Solicit/soh° de OrcArnento 

fr;r,,e,F8x 62 3i.,,L3',73043 

Item 	 EspecificacSo 	 Marca Und Qtde Undario V Total 

M 	

Tal . 	........ 	................ 	 ...... 	„ 
MASCARA CtRURGICA DESCARTAVEL,TIPO NÃO TECIDO, 
RETANGULARES COM  CLIP  NASAL TRIPLA CAMADA.COM  TIRAS. COR 
BRANCA . COM 96,74%  OE  EFICIEIA NA FILTRAGEM BACTERIANA, NÃO 
ALERGICA  IC  POUPROPILENO, PRODUTO NÃO ESTERIL. NÃO 	 R51• RS22 260.00 
INTIAMAVEL, SEM  LATEX,  SEM FIBRA  OE  VIORO , TOTALMENTE 

ATOXICA, CAIXA COM 50 UNIDADES CADA 

AVENTAL ciRUncico nEscArmkvEL MANGA LONGA COM P014I.10 NÃO : 
EsTCRIL TAMANHO  ()MCP  FABRICAÇÃO EM  TNT  ( TECIDO NA() TECIDO) 
100';'‹ POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA 
AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO, ATOXICO E APIROGENICO. 

.DESCATAVEL E DE USO ÚNICO. GRAMAOURA 300: COR BRANCA 200  
UNMADE  

• 

TOTAL 

R56.90 	 R51.750,00 

RS24,040.00 

f I 	
, 

• 
• 

 ASS 	'  'i.  2., 	. ` ',., 	.2 ,'i 4 ).- .'' .---„-,,--.. fx
, 
	• 	!4„,  , 	,. 	,.  .. 
. / 

Nqrrkt4 ALESSANDR..MURO M'o\1)4:r4,6  

CARIMBO DA EMPRESA 

rY 22.684.331/0001-271  
: CARMO DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI • ME 

t7-.)k  

. p,rue.Re.aLd.  
CEP; 74.910-096 

APARECIDA DE GOIANA - GO 

< 



16/06/2020 

Bonito 

RE: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- - adm.compras@bonito.ms.gov.br  - Webmail 

RE: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
	 os 

Ile:  Kelly  Cristina  Monfort  
Para: adm.compras@bonito.ms.gov.br  

Copia: 
Cópia oculta: 

Assunto: RE: Solicitagao de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
Enviada em: 16/06/20201 16:58 

Recebida em: 16/06/2020 1 16:58 

SCAN_202006....pdf 323.94 	SCAN_202006....pdf 328.03  
KB 	 KB  

BOA TARDE 

SEGUE COTACAO EM ANEXO 

GRATA  

Kelly  Cristina  Monfort  
Suprimed Com. de  Mat.  Med e Hospitalares  
Dept.  Comercial / Licitações 
Fone: (67) 3321-1117 / 99127-2237 
Skype: kelmonfort 

De: Compras <adm.compras@bonito.ms.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 16 de junho de 2020 14:45 

Para: vendas05@asthamed.com.br  <vendas05@asthamed.corn.br> 
Assunto: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 

Boa tarde. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo anexo para dar inicio ao processo de compra. 
Favor não alterar a planilha e preencher os campos valor unitário, valor total, marca, dados da empresa,  carimbo, data e 

assinatura.  

Qualquer dúvida entre em contato. 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo. 

Atenciosamente, 

Anel Cáceres 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel. Pilad Rebuá, 1780- Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  
Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99717-5454 Ramal 226 

Danilo B.  Montenegro  Filho 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av Cel. Pilad Rebuã, 1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  

Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99637-0380 Ramal 226 

https: //webmailpro1.uol.com.br/?xc=190c0709c677f6318a3e274a930d3590ff/webmail/OHINBOX/page:1/MTE5NTQ  
1/2 



SUPRIMED 
4104111p 

COMÉRCIO DE MATERIAIS  MEDICOS  HOSPITALARES E LABORATORIAIS LIDA. 

Orçamento N.° 06-012-2020 
Cliente 
Cidade/Estado 
Destino 
Att. 
Fone/Fax 
Referente 

: Prefeitura Municipal de Bonito 
: Bonito/MS 
: Compras 

Sr. Anal 
(067) 
Proposta Comercial 16/06/2020 

It.  Descrição Equipamentos / Serviços Marca Und 8 R$  Unit  R$ Total 

1 

Mascara cirúrgica descartável,tipo não tecido, retangulares com  clip  
nasal tripla camada,com tiras, cor branca , com 96,74% de eficiéia na 
filtragem 	bacteriana, 	não alérgica 100% polipropileno, produto não 
estéril, não inflamável, sem  latex,  sem fibra de vidro . totalmente 
atóxica, caixa com 50 unidades cada 

Machado Cx 140 135,00 18.900.00 

2 

Avental cirúrgico descartável manga longa com 	punho 	não estéril 
tamanho 	único 	fabricação 	em 	tnt 	( 	tecido 	não 	tecido) 	100% 
polipropileno, 	possui 	elástico 	no punho e tiras para amarrar na 
cintura e pescogo, atóxico e apirogênico. descatavel e de uso único, 
gramadura 30g: cor branca 200 unidade 

Machado Und 200 15,00 3.000,00 

21.900,00 

Prazo de Entrega... ....... : 10 dias 
Validade da Proposta 	 5 dias 
Condição de Pagamento: 50% no pedido 50% na entrega 
Frete e Impostos 	 Inclusos 

24.660,664/0001-45 ' 
supation).  COMÉRCIO  DE MFERM MEDICOS 

ODITAI.E1 tABORATORIALLIDA 
SA PEPE SPAM 51  

CENTRO  - CEP: 790124v4 

ci MPQ 50.,3111:* 

* 

Kelly Cristin# Monfort 
Licitacao/Comercial  

Fone:  (67) 99127-2237 

** 

Tray. Pepe Simioli, 151 - Centro - Campo Grande/MS - 79002.374 
CNPJ 24.660.664/0001-45 	I.E. 28.255.087-9  

Fone  (067)3321-1117 Fax (067)3384-2657 
suprimed@suprimedms.com.br  

www.suprimedms.com.br  



03/07/2020  

Boiii to  

COTAÇÃO MASCARAS 
De: HENRIQUE  MARINO  

Para: adm.compras@bonito.ms.gov.br  
Cópia: 

Cópia oculta: 
Assunto: COTAÇÃO MASCARAS 

Enviada em: 17/06/2020 I 13:32 
Recebida em: 17/06/20201 13:32 

COTAÇÃO  BON...  .pdf 382.51  
KB  

COTAÇÃO MASCARAS - adm.compras@bonito.ms.gov.br  - Webmail 

Henrique  Marino .'. 
(67)3238-1688 
(67)98411-7896 

https://webmailpro1.uol.com.brtNc=fc55b8f2d47e1a02c4c4139e1e51c6a0#/webmail/0/aGVucmIxdVVV8/INBOX/page:1/MjU30A 	 1/1 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO 

Solicitação de Orçamento 

Nome/Empresa: 	 MAIRA ALESSANDRA NOGUEIRA  MARINO 

CNN:  13.178.537/0001-98 

Endereço:  AV.  AURELIANO MOURA BRANDA0 N° 1359 

Cidade: Ribas do Rio Pardo  ms  

Fone/Fax: 67-98411-7896 

Item Especificação Marca Und Qtde V. Unitário Valor Total 

I 

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL,TIPO NÃO TECIDO, 
RETANGULARES COM  CLIP  NASAL TRIPLA CAMADA,COM TIRAS, COR 
BRANCA , COM 96,74% DE EFICIËIA NA FILTRAGEM BACTERIANA, NÃO 
ALERGICA 100% POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO ESTERIL, NÃO 
INFLAMÁVEL, SEM  LATEX,  SEM FIBRA DE VIDRO , TOTALMENTE ATÓXICA, 
CAIXA COM 50 UNIDADES CADA 

DESCARPACK CX 140 

R$145,00 

20.300,00 

2 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO NÃO 
ESTBRIL TAMANHO ÚNICO FABRICAÇÃO EM  TNT  ( TECIDO NÃO TECIDO) 
100% POLIPROPILENO, POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA 
AMARRAR NA CINTURA E pEscogo, ATÓXICO E APIROGENICO, 
DESCATAVEL E DE USO ÚNICO, GRAMADURA 300; COR BRANCA 200 
UNIDADE 

Und 200 

11,00 

2.200,00 

TOTAL 	 13 178.-,r:. 	
-, 

R$22.500,00 

NOGUEIRA MAdtO -  

AV. AURE UANO 

CENTC.0 - CEP 

Rua Cal. Rae Renee re 1780— Centro— Bonito / MS —Fone/Fax: (67)3255 1351 CEP 79 290 000 — CNPJ: 03.073.673/0001-60 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO Sistema de Requisição de Materiais  

Page  1  of  1 

ORÇAMENTO - MEDIA 

Data Cotação :17/06/2020 	Data Encerramento Cotação :17/06/2020 N° Cotag5( 	255 	Exercício: 	2020 

Item Código Especificação Unidade Qtde 
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E Prego Médio 

Valor Total A+B+C+D+E : 	4 
Vir. Unitário Vir. Unitário Vir. Unitário Vir. Unitário Vir. Unitário 

, 
Vir. Unitário 

1 25936 —AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL  UN  200 8,90 11,00 15,00 11,63 2.326,00 

2 25935 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX 140 145,00 135,00 130,00 136,67 19.133,80 
Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total: 	21.459,80 

Fornecedor "A": 22.684.331/0001-20 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPI 	R$ 1.780,00 

Fornecedor "B": 13.178.537/0001-98 - MAIRA ALESSANDRA NOGUEIRA  MARINO 	 R$ 22.500,00 

Fornecedor "C": 24.660.664/0001-45 - SUPRIMED COM.  MAT.  MED. HOSP.  LAB.  LIDA 	 R$21.900,00 
Fornecedor "D": 24.595.557/0001-80 - ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE El RELI ME 	 R$ 18.200,00 

Fornecedor "E": 

96213868100 DANILO BRAJOWICHS MON- 

Depatarrre mpras e Licitação 

N&A Informática - (00xx67) 3047-2500 



FLS 

314 

Data 	17/06/2020  

ÍAUTORIZAD 

etor de Contabilidade 

Data 	/0k°   4C31-P 

Total 	  

(%) Ajuste 0,0000 

96213868100 	DANILO BRAJOWICHS MONTENEGRC 

rSOLICITADO POR: 

cf)-L- 
-----  Setor de õompras 

Data: /4  / 	/ 	 

OBJETO RESERVA: 

Total Reserva: 
0 Departamento de Contabilidade informa que, consultando o orçamento geral, verificou haver dotação (Ões) 
orçamentária (s) disponível (eis) para efetivação da (s) despesas (s) pretendida (s) pela Administração Municipal, 
conforme especificação acima. 

:11i7ii-j 144 

ESTADO DE DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

N° 	196 

Tipo de Grupo: C MATERIAL DE CONSUMO 

Grupo - Produto: 339030 Material de Consumo 

Especificação 
Setor 1 Fundo Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária 1201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto / Atividade 2073 Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronavirus 

Função Programática 10.122.904 SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO 
Natureza Despesa 33903000 

Ficha 742 

Código 	Descrição 	 Qde Licitada 	Valor Licitado 	Total Licitado 

25936 AVENTAL CIRORGICO DESCARTÁVEL 200,0000 11,6300 J 	2.326,0000 
25935 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 140,0000 136,6700 J 	19.133,8000 

Valor 	• 	21.469,8000 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO DATA NUMERO SEO 

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 17/06/2020 181 001 

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL 	 N° PARCELA (S): 1 
H 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL PROGRAMATICA 

U.O. 

12.01 

PROGRAMA 

10.122.904 

PROJJATIVI 

2.073 

FICHA 

742 

NATUREZA DESPESA 

3.3.9.0.30.00 

FONTE RECURSO 

168331 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO PROGRAMATICA: SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO 

PROJETO ou ATIVIDADE: Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronavirus 

FLS 

.........1.5...... 
NATUREZA DE DESPESA: Material de Consumo B 

FONTE DE RECURSO: Recursos para ações SUS - COVID19 

CREDOR: 	 

OBJETO DA RESERVA ORÇAMENTARIA: 

AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRUGICO, MASCARA CIRUGICA 

' 

Al 
PEDIDO (Nro/Gst/Exer): 196 / 2 / 2020 

LICITAÇÃO: 

PROCESSO: 

 

/ 

Assinatura 

0 CREDITO DISPONÍVEL FOI 
ATUALIZADO DE ACORDO COM A 

DISCRIMINAÇÃO AO LADO 

! 

SALDO ANTERIOR 

22.072,50 

VALOR RESERVADO 

21.459,80 

'TUAL 

612,70 

SALDO PROCESSAR 

21.459,80 	_ 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

R.F: 1752- 17/06/2020 = 21.459,80; 

TOTAL 21.459,80 

Autorizo a real' açã • da despesa e/ou licitação sociiitada, posterior , 	: 	te deter: ,  nano 
Acordo com 	rogr magão Financeira. 

• 
, 

k . 

LiVI 	RI • 	IL  ' OLIVEIRA 	VIDA 	IS \*I. .2,4\f DA 
RETARI 	li E SAUDE 	SECRETA p . 	AN"' ‘  1ST  

No 

Emitid. Por: APARECIDA T. DE SOUZA 

• a emziss • • 	o 	de Empen • e o Pagamento de 

i 

Terezinha  Della Pace  Braga 
Secretária de nnverne 

• ILVA 
'AÇA0 E 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO DATA NUMERO SEQ 

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA 24/06/2020 200 001 

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL 	 N° da Reserva Orçamentária: 181 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL PROGRAMATICA 

U.O. 

1201. 

PROGRAMA 

90.4. 

PROJJATIVIDADE 

2.073 

NATUREZA DESPESA 

3.3.9.0.30.00 

FONTE RECURSO 

168331 

UNIDADE ORÇAMENTARIA*. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO PROGRAMATICA: SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO 

PROJETO ou ATIVIDADE: Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronav irus 

NATUREZA DE DESPESA: Material de Consumo 

FONTE DE RECURSO: Recursos para ações SUS - COVID19 

CREDOR: 

aS: 

OBJETO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

0 CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO 
Ca 	kDISCRIMINAÇÃO AO LADO 

SALA A ANTERIOR 

7 o 4 I, VALOR ANULADO 

1 . 4 7 9 , 8 0 

SALDO ATUAL 

2.092,50 

..- 

VIDANEI 

SECRETÁRI 

-  AND  illAt LVA 

o 
1 

4/0 

Li 	
- 	

• 	LIVEIRA 

IA DE SAL:ME 

Emitido Por: APARECIDA T. DE SOUZA 



LEI ORGÂNICA 
DE BONITO 

Mato Grosso do Sul 

CAPÍTULO 
DOS ATOS MUNICIPAIS 

Seção 
Da Publicidade dos Atos Municipais  

Art.  91. A publicação das leis e dos atos municipais  far-se-a em 
órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da 
Prefeitura ou da  Camara  Municipal, conforme o caso. 

§ 1°A escolha do orgão de imprensa para a divulgação das 
eis e atos administrativos far-se-á através de licitação, observada 

a legislação pertinente, em que se levarão em conta não s6 as 
condições de preço, como as circunstancia de freqüência, 
horário, tiragem e distribuição. 

§ 20 Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. 
§ 3° A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, 

poderá ser resumida,'"'  

Art.  92.0 Prefeito fará publicar: 
1 diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia 

anterior: 
II - mensalmente, o balancete resumido da receita e da 

despesa:  
III  - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos 

,.,arrecadados e os recursos recebidos; , 
IV -anualmente, até quinze de março, pelo orgão oficial, as 

-contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do 
f:balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração 

elas variações patrimoniais, em forma sintética 

Seção II 
Dos Livros  

Art.  93. 0 Município manterá os livros que forem necessários ao 
registro de seus serviços. 

§ 10 Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo 
-refeito ou pelo Presidente da  Camara,  conforme o caso, ou por 

ncionario designado para tal fim. 
§ 2' Os livros referidos neste artigo poderão ser 

•bstituidos por fichas ou outro sistema, convenientemente 

 

ar m 



- DECRETO 0,002 DE 04 DE JANEIRO DE 2010. 
ISPOE SOBRE A PERMISSAO DE USO A TITULO PaECARI 0 DAS DEPENDEN- 

CI 	, UE ABRIGAA OLARIA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
PREFEITO MUNICIPAL DE BONIYO, Estado de Mato Grosso do Sul no use 

jas atrlarriaaes que Me confere o artigo 66,  Inds°  VI e § 2 do artigo 105, da Lei  
Organic°  Municipal. 

DECRET/i: 
An, 1.. permite, a  Mule  procario e oneroso até 31Mezembro/2010, podendo 

serprorrogai° por igual pedodo,o uso de propriedade do Municrpro, matriculada 
sob o a B.299, de 24.101990-GM  de Bonito- MS. em sendo apenas uma  area  
5.60arn,  (Gina°  mil e seiscentos roctroa quadrados), bem como 03  (trap)  barra-
cões,  corn  instalaca0 elétrIca, sem banheiro, 04 (quatro) tomos de queima para 
tijolos, bem ainda retirada de orgia do local, desde  gee  sela providenciaria a 
•precgdente licença ambiental para extração, ás expensas do permissionario, 
bealizada no 'Dlatrito lndustriar, a pessoa jurldica de direito privado, a seguir 
'relacionada: 

Empresa Pedro Barreto dos Santos - ME -inscrita no CNPJ/MF. N 08.345016/ 
'000148, com sede no 'Distrito Industrial' desta cidade. 
' 	Artlgo 2,  - A permissao de assa titulo precirio  sera  formalizada e definida 
por termo circunstanciado, donomlaado 'Termo de Uso e Rgsponsabilidade'. 
; 	Art.  3, Este decreto entra em egor na data de sua afixarAo no  Atria  do Poder  
Executive  Municipal, e publicaçao =nano no  area°  de imprensa  °tidal  do 
!Município, aos moldes do  artier, Sit  6  IF  da Lei Organica Municipal.  

JOSE ARTHUR  SOARES  OE  FIGUEIREDO,  
Patella  Municipal. 

, 	['EGRET°  14,  008 DE, Og DE JANEIRO DE 2010, 
DISPOESOBRESUPLEMENTARAS DIDADFSORÇAMENTARIASOUE MENCI- 

"  DNA  POR ANULACAO DAQUI  RAE  PROVI EliCIAS. 
! 	0 PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Colado de Mato Grosso do Sul, nesse das 
!ato'buições gue  lire  confere o artigo 66,inciso VI da Lei Organica Municipal, bem coma 
:na Lei na 1.186, de 25 de novembro ee 20080 disposiçoes da Lei n4.6/64, 

• 
 

DEC  RETA •  
Art.  1.. Nos  tenses  do  Ad.  11 de Lei ra. 1.186, de 25 de novembro de 2008, 

isakaementa por anulaçao as unidades omamentirias que menciona, discrimina' 

.. 	 O. .da' caSnillgtragtAffi • 
05.00 -SECRE  ARIA  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
05.01 -  Fonda  Municipal de InrestImento Social 
08.244.302 - Desenvolvimento de Açales de Preleção Social Básica 

• 2.016 - Investimento Social paa o Desenvolvimento da Sociedade Local 
33.90.32.00 • Material de  Comma  • Valor R$ 2.000,00(Dois mil  rears)  
06.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
06.01 • Fundo Municipal de  Saida  
10.304.306 •  Saida, Bern  Ester para uma População 
2.019 - Desenvolvimento de aps da  Sande  de Atenção  Bianca  
33,90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - Valor R$ 

72.000 00(Setenta e dois mil rasa 
! 	fOTAL 	SUPLEMENTAGOES RS 74.000,00(Selonta e quatro mil reais) 

ANULAG ES: 
05.00 -S GRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL 

IS 

05.01 -  undo  Municipal de Inaastimento Social 
08.244.302 - Desenvolvimento to  Adios  de Proteção Social Básica 
2.016 • investimento Social  pas  o Desenvolvimerito da Sociedade Local 
33,50.43.00 - Subvençares  Socials  - Valor RS 1.000,00(Um mll  rears)  
44.r.52.00 - Equipamentos e Notarial Permanente -Valor R$ 1.000,00(Uni 

mil reais 
06. 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
0601 -Fundo Municipal do SaWe 
10.301.305 • Ge.atio da Saúde Pública Municipal 
2.018 - Desenvolvimento das Adoidados de Saúde Pública Municipal 
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente -  Raba  169 - Valor R$ 

2.660.00(Dois mil  rears)  

LEI W 1.190 DE, 25 DE JANEIRO DE 2010. 
Adota o Mario Oficial dos Municipros  du  Estada do Mato Grosso do  Std,  

instarado e admiinstradopela ASSOMASUL. como meio oficial de publicidade doe 
atos nomiativos e administrativas do Municipio de Bonito • MS. 

O Proleito Municipal de Bonito. Estada de Mato Grosso do Sul, no uso da soas 
atrIbuicbes legais, faz saber que a  Camara  Municipal aprovou e  ear  sanciona 
promulga a segunte Lei:  

Art.  1' 0  Diane  Oficial dos Municialos do Estado do Mato Grosso do Sul. 
insthuldo e administrado pela ASSOC [AGA° ops MUNICIPIOS DO MATO GROSSO 
DO SUL (ASSOMASUL), por  men  da  Anoka° in  001, de 21 de outubro de 2009. 

o meio  °tidal  de publicalatle e divulgação dos atos Oomsalisnso attmlniatrativon 
do Municipio de Bonito - MS.  born  como dos  &gains  da atfinhastraralo. indireta, 
suas autarquias e fundaades.  

Art.  2 . A edicao do Mario Olicial dos  Municipals  do Estado do Mato Grosso 
do Sul  sad  realizada era  men  eletrônica a alendera aos requisitos de autentici• 
dada, intgoridade. validade jerotica e Interoperabaidade da Intra-Estrutura de 

• Chaves Publicas Brasileira ICP Brasil. inslituida pela Mediria Proviaórra  re  2.200-
2, de 24 de agosto de 2001.  

Art.  3. A  edict°  eletrbnica do Mario Canal dos Municipos do Estado do 
Mato Grasso do Sul  sera  disporibilizada na rede mundial de compeladores, no 
entiereço eletrônico www.dianomunicipal.com.bdassontasul, podendo ser con-
sultado sem custos e independentemente de cadastramenlo.  

Art.  4 . As aubhcaaões no Diário Oficial dos Municlpios do Estado do Maio 
Grosso do Sul substiturrao quaisquer outras formas de pubficação etilireda pelo 
Municipro, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir tuna  mew  de 
publicidade e divulgação dos  aloe  administrativos. 

An. 5.00 dreaos  Moran  dos atos munidpars publicados  on  Diáho Oficial dos 
Muniados do EsLado do Mato Grosso do Sul sao reservados ao Mar ria'slio de Bonito - MS. 

Paeagrafo anico. 0 Muaiçipo poderá dIsponibIlizar cópia da versa() Insones- 
se 	Dian° Chichi  dos Municipms do Estado do Mato Grosso do Sul, madiante 
solicitaçao e o pagamento do valor  Gorr  espondente à sua reproduçao. 

M, 6•. A respansabilidade  pen  conteúdo da petblrraÇdOé do areio Que e produzis. 
M. 	Minciplo fica autorizado a contrilmir paras ASSOMASUL, de acor 

do cont o valor tirado pela assembléia geral, mensalmente.  
Art.  8i. As eespesas com a execuçao da presente Lei correrão a conta das 

dotações orcamentánas próprios, consideradas as disposigaes do orçamento 
engenho o vindouras.  

Ad.  9. 0 Poder Executivo regulamentara a  prostrate  lei no prazo de 30 
(trinta) dias.  

Art.  10. Esta Lei  antra  em yigor na data do sua puhlicacao.  
JOSE ARTHUR  SOARES DE RGUEIREDD. 

EMENDA N' 08 A LEI ORGANICA MUNICIPAL 
De 22 do Janeiro de 2010- Publicada  ern  22 do janeiro de 2010 
Dá nova redKao ao caput do  Art.  91 da Lei Orgánica Municipal e da  °tams  

providancias. 
A Mesa da  Camara  Municipal da Bonito, Estado da Mato Grosso do Sul, nos 

termos do g 2  its art.  43 da Lei Organica do Monicipio, promulga a seguinte 
emenda  an  seu teido:  

Art.  1- 0 copal  dean.  91 da  Lai °maraca  Municipal. mama a  vigour  com a 
se-guinte redação:  

'Art.  91. I) pubir,ria'o das 	e dos atos munitapaís  far-se-a  am organ  da impren- 
sa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou, da Canara Mumpaal, 
conforme o caso, supor meio de  Dian°  Oficial Eletrônico, insatuirlo por lei  Warta 

Art.  2i. Esta Emenda a  Let  Or

t

rinica entra em vigor Ira data de  sup  pubbragao.. 
Plenário Teta Faria. 22 de anelro de 2010  
Luna  Aparecida Cavalheiro e Lima 	Reginald° don  Reis Nunes Rocha 

Presidente 	Vice-Prasideole 
Nelson Vieira dos Santos 	2 Secretario 

1- Secretária 	 (inexistente) 

08 ATOS ORCIRIS  . Sexta-Feira, 29  de Janeiro de 2010 

2801/2010, de 07:00 
J. de Moura Andrade o 

0 hora.a 

no dia: 14/01/2010 na 
111045/2009, referente 

ransporte Escolar  vei-
n minim°  36 lugares. 

Inano, que atende as 
localizada no Distrito 

a, nos períodos, mate- 
ire 	e especIlicado 
71110, observadas as  
marina  condições pre-
itiincia. 
'emi  Unit.  
ror km rodado AS 
.00 

n ilia: 13/01/2010 no 
10843/2009,  referente  
ansporle  Escolar  vei-
n minima 36  lugares,  

Insino,  que atende os  
r dilater de Nova Casa 
la I ortaleza  na  BR 267. 
do merlon°, conform 
re mains no  croqui,  
,,pacIficarlo no  anexo  

meal Unit. 
o Ann  rodado  Fi$ 

ei impair()  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 019/2010. 

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina toma público aos interessados 
realização do pregão Presencial n 019/2010. processo 0735/2010, tipo menor 
preço. Nato: aquisição de  combustive! (Oleo  Diesel), para atender  transport  de 
alunos cursando faculdade em autos municipios, conforme solicitação da C.I. 039/ 
2010 a pedido da Selaria Municipal de Administracao,  connate  especificado no  
anew  I - tom de referanda do Edital. 0 Edital estará disponível, inediante o roscar-
cimento de codas no valor de R$ 10,00 (dez)  lean,  a partit de 29101/2010. de 07.00  
Ins,  as 1100 hs. ode 13:00 hs. as 17:00 hs. Endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade  
ea  991. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 19/02/2010 as 1330 horas. 

Nova Anctradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

Pregaelm 

AVISO DE 1.I  MIAOW  
PREGAO PRESENCIAL N 018/2010. 

A  Prated-a Municipal de Nova Andradina  loon  público  ass  intemssados  in  realiza-
°10 do  Regan  Pa:social n 01802010 Processo n 9611/2009, tipo  mend  preço. NO): 
Aquisição de  playground,  para atender 'Praça Cecilia Otrenanciano de Lima',  connote  
solicilaçáo da Cio 262/2009 a pedido da Secrolaria Municipal de Infraisturtura. contorme 
especificado no anexo I-  terms  de referancia do Edital. O Edilal estará disponível, mediante 
o ressarcimento de custos no valor de AS 5,00 (dona)  rears,  a  rink  de 29101/2010, da 
07:001e. as 11 hs  ern  13:001n. as 17001a. Enderegi: Av.  Antonia  J. de Moura Andrade: 
n- 991 Entrega-e intentara das Propostas-. 	19/02/2010 as 09:30  hoots.  

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N • 020/2010. 

A Preleitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessadas a rea 
Coação do  Naas  Presencial o • 020/20.10 Processo ri 0270/2010, epo  mew  preçc 
Objeto: Aquitão  Vu  materiais, para atender reparos e inanutençao em telhados da 
Fabrica de linqueLes Municipal e Predio da Prefeitura Municipal, contorme solicriaçac 
da Cl n 036/2010. a pedido da Secrelaria Municipal de Infraestrutura, confonne espe 
cificado no anexo I - termo de referência do Edilal. O Edital estará disponivel,  meanie  
o restarcimento (t custos no valor de 06 5,00 (cinco) reais, a pedir de 20/01/2010, de 
07:00 hs. às 11:00 hs. este 13:0050. as 17:00  he  Endereço: Av. fintado J. de Moura 
Andrade n. 991, Entrega e abedura das Propostas: Dia: 19/02/2019 35 14:30 horas. 

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  



CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO 
Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780 - Centro — Cx. Postal 19 - Bonito-MS 
www.camarabonito.com.br  - PABX: (67) 3255-2907 e 3255-1758 io 	i448  
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EMENDA N° 08 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL  
De 22 de janeiro de 2010 —Publicada em 22 de janeiro de 2010 

Dá nova redação ao caput do  Art.  91 da Lei 
Orgânica Municipal e  (la  outras providencias. 

A Mesa da  Camara  Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, nos 
termos do § 2° do  art.  43 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte 
emenda ao seu texto:  

Art.  1°. 0 caput do  art.  91 da Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a se-
guinte redação:  

"Art.  91. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão da 
imprensa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da CA-
mara Municipal, conforme o caso, ou por meio de Diário Oficial Eletrônico, 
instituído por lei própria."  

(NR) 

Art.  2°. Esta Emenda A Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Tetê Faria, 22 de janeiro de 2010 

Loisa Aparecida Cavalheiro de Lima 	Reginald°  dofr, 	apes  Rocha 
Presidente 	 Vic 	gs dente 

41 
/ 

I 
NelsçinVieira dos Santos 

1° Secretário 
2° Secretário 
(inexistente) 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

LEI N° 1.190 	 DE, 25 DE JANEIRO DE 2010.  

Adota o Diário Oficial dos Municípios do 

Estado do Mato Grosso do Sul, instituído e 

administrado pela ASSOMASUL, como meio 

oficial de publicidade dos atos normativos e 

administrativos do Município de Bonito - MS. 

0 Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a  Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei:  

Art.  1°. 0 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, instituído 

e administrado pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO 

SUL (ASSOMASUL), por meio da Resolução n° 001, de 21 de outubro de 2009, é o 

meio oficial de publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do 

Município de Bonito - MS, bem como dos órgãos da administração, indireta, suas 

autarquias e fundações.  

Art.  20. A edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul  

sera  realizada em meio eletrônico e atenderá aos requisitos de autenticidade, 

integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 

de agosto de 2001  



Rua ( Im-onel Pilad 12_elnia n`' 1.78() Ccntn.) CNPI n° 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO  

Art.  3°. A edição eletrônica do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato 

Grosso do Sul  sera  disponibilizada na rede mundial de computadores, no endereço 

eletrônico www.diariomunicipal.com.briassomasul, podendo ser consultado sem 

custos e independentemente de cadastramento  

Art.  40. As publicações no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso 

do Sul substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizada pelo Município, 

exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e 

divulgação dos atos administrativos.  

Art.  5°. Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul são reservados ao Município de Bo-

nito — MS. 

Parágrafo único. O Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do 

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, mediante solicita-

ção e o pagamento do valor correspondente a sua reprodução.  

Art.  60. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produ-

ziu.  

Art.  7°. 0 Município fica autorizado a contribuir para a ASSOMASUL, de acordo 

com o valor fixado pela assembléia geral, mensalmente.  

Art.  8°. As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias, consideradas as disposições do orçamento 

vigente e vindouros. 

ea*" 
-muiNnTO 



Art.  10. Esta Lei entra em vigo ta de sua publicaç 

SOARES FIGUEIREDO, 

oivranersn,,,, ce••-,cr-rus,»  

*4ftioigi*  

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

Art.  9°. 0 Poder Executivo regulamentara a presente lei no prazo de 30 (trinta) 

dias.  

1:0;1c:wont...I PItd R'ellu;k n°1.780 (;entro (:NPI 11°I)3.073.673/00)1-60 

	Itailltrto 
I',)ne/Fax 67 25f...)-1351 255- 1578 



	

LEI N't.190  OE,  26 (4 40E640'410, 	 • 
Adota o Dlario Oficial dos filunie4i.os: do Estado do :Mato 0rOsso  Op  Sul. 

instituldo eadmiNstralogela ASSOMAJWL', como meio Adal de publicidade  tot  
alos-nonnatIris e administrativas do MiiniCipto do ElOititõ MS: 

O Pief eito Municipal de  Bonne,  tstadO de -Mate GfeettodO  Silt go  use-de Silás. 
atribuições legeis. tia2 Saber que a E•amara .Municipai reprove:iv e ele .sancritiái 
proraufga eseguinte Lei: 	 : 	• : 	 .  

Colloid()  e adniliastrado  Pete  ASSOCIAGA0 	muutetPlos,uoi, 	.6 
An. I:. 0.Dierio Oficial tos Municipios clO Estado0014017.40 

00 SUL (ASSOMASUL), por melada Flastilucio nr:001:0 e421:06)11itii P•de 
o de publicidade e•divutgag5o.dosetoiMPMArvoce4dminisiilt 

do municipio de Bonito • MG, hem como doe-  arosa:de adruntSIMgátl:1indirefAi  
sites  autarquias e tondações. 	 . 	- 

At-Z A edicao def. Dibito °WM dos 	 Groqço  
ns do Sul  Sera  realizada e reseio eletrônico e .ateddeM  air  req-08017d de- atil8  

lade.  inlegridade validade ruridice e interoperatti05idesidagelfra1Ettruture 
Chaves Publicatliasileira tCP Beestinttituida:pela 	did lo 	ri' - 2Z 
2. de 24 de agotto de 2001. 	 , 	• ,  

Art.  I.. A edicio életrónica Os-Diário 0054.095_,M8f1140i09.40,Estailti 
Maio Grosso do Sul  sera  disiMnibililaria na ride inunotelite•ccfmputadortOSO 
eildereço -eletrônico www,dian,orhunitipaLUirkbeaseirtatill,•fodendo ser cutE 
sultado sem custas e indePendareenenle dt580-1151famer-' " ,  

Art.  4: As oublicac6es 	 "do-s,Muntag 20brEstaCii,do. 
Grosso do Sul substliudo duaisoger, PoiLtastoTrineedetuM-  tee§60:Milliadi  
Munition)  esettôtuando eiegislaa6 Eederal,PP•estAtal*.r88( oro meio. 
obblicidadel divulgaçáo  des  .atos:.autninistrAtpos.- 	

, 	
. •  

.Art  & OS:Orates antode dces  tics  mittpa:Xilktt100.0.8fien0 064 
rat•OrfatC4126»trnicoti6.r-Pitjterilciplopalitrets- kiilibitgalj,ii511k4a9Kpi4pire.(16(0(1°1166-9:ifir flir  

ea  do  Diego  Ofibial dos Mains/pass do Ettaifo:dolleto-*osseadeaSul 
selicitaçaõ e o pagainento do valor 

. 	

corTetperde
,
n4M

j 	

o. 
An 6. repormat8cade Per onteúdo da Po$Pg'Vtee prd  
Art  7,0 Wenierma  lice  aulárzadoecórtritkni4joss1_ de a 

do com  cis  valoi lixado  pole  assembléia geraT..reefilatellIT '  
Art.  8t, As desposas Core a execuçadaaigremo -00441regrao A  caret:  

Optações oryamentinias proprias, consideradas osallspaotd0eo do  woes*  09 
ingente e -viedguros. 	

. 
AR. 9,  01 Poder Executivo regulamentare a piesenié,:iii no prazo de  

(instal dies 
Art  10 Esta Lei  curia  enr.vrooi na data do sua publicaDlo  

JOSE ART. It,  SOAR  pun 	
•  

NBA  do A LEI000UI0At)JN1ttPAC - 
De 12 de Rneiro de 2010 Publicada  eft  221tikjáiidpi-oe 2010 
111 0050 redaçáo 90  camel  do•Art. 9i de.t.ei3Or-ginfpa 'Municipal-a de outras 

providencial. 	 • 
A Mesa da  Camara  Municipal de Bonito. Estado  (le  .Mito • Grosso do Sul, nos 

termos do § 2. do  an  43 da Lei Cleganica do Mundpio. promulga a seguinte 
emenda ao seu  tests 

Art.  I.. O  pout  do  art.  91 da Lei Organica Manic/pal : passa a vigorar Ciditt a 
se-guinte redaçio 

o  'Art  91. A pubilcaça-  das:tels e desatesmunicipals farse- tom Orgeo da impren-
sa local ou regional ou por alisailo ria  Side  da PrefeCtia:ou •cia Cá-mata  Miasmal;  
conforme ocaso, ou por roomdenier's, Oficial Eletrônico.institunio por to  atone  • 

»I  
Oil  2.. Esta  -Entire  a Lei  Organics  entra  ern  vigor na data de sua pubucagdo

R1
. 

Plenário  Tut  Faria, 22 as Reeins de 2010 
Luisa Aparecida Cavalheno de lima 	Reginald°  dos Rem Nunes  Roches  

Presidente Vice-Presidente 
Nelson Vieira Os Santos 	 cre 
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ATOS OFICIAIS At)arafeirp, 29 de Janeiro de 2010 , 

ix  dia: 13/0122010 na 
10843/2006.  fermate  

Transporte Fecolar mi-
lei' mínimo 361uga res. 

I  Cosier,  que atende os 

i

o distrito de Nova Casa 
JaPortiften na BR 267, 
mlo Mattilino,  con  forme 
de - trafeloS no  crow  
eq.:iv:A:ado no  anew 

Unit. 
xi(  km rodado RS 
/00 

29012010. de 07.00 
do J. de Mora Anefrade in 
30  horas  

no  Oa:  14/01/2010 na 
• 10.1/2009. referente 
Treerifiptie  Escort  sei' 
n  rib  gifelmo 36  Wares.  
Ene100, que atende os 

toB19da no Oistrito 
malu-

no*ta/ e especilicado 
/200, kibservadas as 
ire*: condições pie-
ertiCrie, 
Preço tina. 
por  blur  rodado AS 
2.00  

SOEIR§A,Pf RMISSADI DE USO.ATITLIED 	DAS.DEPENOtN- 
DICRETO I0RDE,_04 DE JANElFtlifiZO. 

410.rREEEITO MUNICIPAL DEimma0. -EstaddritellitalotiGrofsso0Sul no uso  
:CI 	A0R1GA A OLAHIA MUMCIPAL 	 .ROVIDENCIAS. 

.das atiTfitik6eo. que  the  odefere o adigo -66:10.96.4lik§Ze..ildertito.10, da Lei  
;Nampa  :municipal, 	 ,  

Art.  Ir 	a 1APi
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ecleio e  °newer  ate311.068eM0,10010,p0dendo 
;ser prorpgado por  Igoe] 	9.1nogeipfoPe8MAtirOMMIgliiVisKeulada  

'troll Pam  einda Te0755!ciecir-914grob,r'' :tanntitgerWrZO 
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velacionapa: 
E  morose  Pedro  Barret°  dos Santos 316 --;tp-sigifixisgeNTWMP:Mi-08.346.016; 

0001-48  corn Sethi  no 101strito 	m•ErM•P deiga, 	• . 
• Argo  2. - A pergdssit de lido A-110901P 	1884400-088P90k0..dP6515a  
'tor  termo cocuestatioade denorninado,- 	4.7.:_liespontablItaade7 
. 	A91 3. Etle  death)  entieeitrAgorAl- 	.dessila ciArroaroltitello.podei 
,Executivo Municipal, a PulA1Caleo 
thudiclpio, aos  mottles  oo 	e, 	rfa.te0 g 

	 ao  

JO  ARTli
p
r
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ri
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, 
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 Dise0E-sbnr
e

titi.4111.3t45 	 AB14.J:luE mENci- • 
(1NA PORANUVACAO 

0 PREEE ITOTALINICIPAL0 9091 C.,1*-§-8-§10-4124805:  kidie-i,196.94,8100s0 das 
átriguiczes gue thetordereeertIOOK-Inôssotrrdaregftlipica.Mg rk_•:,1xer_n como 
na ler0. 1.186. de 25 de novernbedde,2COttedIsirgieVetiAMMA:=4.4,  

Art  I. Nos termos do Ael,1.1 delti rir. I lilkifat:i.i.e00.1.01mbrade.2008. 
suplementa por annlaçõo  at  unidadet gegamenteggi§ mentiona; 4cemina-

ides Ina,gli
wt
e, 

aug - SECA 	tA MuNIGPAL.DEASSISIN ISOGIAL 
05.01 -  Tondo  Municipal ge'reVestIn1ento.- 
08.244 102 • DifisnioluirMato da AqOes iRe oie 	SoOal Básica 
2,016 - InvestrmeniciSerit-Para o 	e 	o:cla "ftglegade Local 
33.90 32:00"r„.Malerlaf OConsurno -.Valeu- 	11100(00ts mil  rears)  
06.00- SECRETARIANIDN1C1PAEDE SAUDE 
06.01 - Rondo MunicipatiliSaúde 	- 
10.304.306;  Sande,  Bimistli pare Unla,PDR0400 
2.019 • DesiVoltinerifiti de acbes da Saticte.de Atençáo Básica 
3190.39.00 - Outros Stivços de Terceiros • Pessoa Jurídica - Valor AS 

72.000.00(Setenta e  dots  en113asisL 
ToTAL'ops suPtimENTArgs R$ 74 000,001Seienta e quarto mil reais) 
ANULAGOES 
05:00- SECFLETARIAMUNICRAL tiEJAISttfictOCIAL 
05.01 - Fendo Ademicinal de 16veitimento Social  
? 8.244,302 - -0edienYPIA*111-55.1808.5  ciew.iott Social 91515a .016 - levestiniejito Sal parap 	it eseiiVOrim - 	°cif-Acts  -Local 
33.50 4100 Silloyenções Sociais - Valdr_RS 1.000.00(Um mil  -reels)  
44:90.5200 - Egnipamintos klaterlal Permanente- Valor AS 1 000,00(Um 

mil reaisi_ 
06.0o SECRETARIA MUNICIPAL DESAUOE 
06,01 • Fundo Municipal de  Sande  
10301 305 • Gestio da  Saida  Pfiblica Municipal 
2018 - DeseevolvIreento elo Atividades de Saude Pública Municipal 
44,9052  OD  Equipimentor e Material Permanente - Fiche 169 • Valor AS 

2.00000lC0is  nil  reais) 

!Aida 
Preobére- 

A11160 068.10ErAGA0 
j!iE,64(!kiEtEsiA. jj.it • 019/2010. 

A Prefeitura Municipal de Nova Artdradma torna pirtmo  ass  interessados 
realize* do.Pregrió:Piesenclel o 019/2010; processo o 0235/2010 tipo metro( 
preço.  (*lefts;  aquitaçáo de Corribustivel (Neo Diesel). pare atender Itanspurte de  
alms  mande faculdade  ern  outros inunicirtios. conforme Solicitaçáo da C. I. 0391 
2010 a pedido da Secretaria Municipal deAdministraulo. conforme especificado no 
anexo I• feretio de ioleié,ncia do Edital 0J6ditai.estard disponivel. Mediante o resSar • 
crmerrtudecsrsbos ris vale!' de RS 1099 11100)  retie  a partir de 29/D112010 de 07 00 
hs is 11:00 tis. e de 900 In. Is 1700  hi.  Enderew Av. Antonio-I de Moura Andrade 
5' 991  El1960a e  *Odra  das•PeoPotlasi  Die  19/0212010 as 13.30 homs 

Nova Abdradina,MS 28 de Janeiro de 2.010 
Gilberto  Barbieri  

Pregoeiro 

.01$11.9é 4CSTAPIO 
PAEGAO:MESEi.icial 18 tiegoi 0: 

A Petteltura Plimbeipal de-Optia Andredina torna  ¡rodeo  aos eiteressados a  realm.  
glo do  Pre* 	(iftiridio Prci*n. *1/2009. tipo menor peso  Nero  
Aquisiçáo de  playground.  para atender trip:Go* ouenteciano de lima  coolness  
solicitação da  CI  n-  26203.9,iapecklo da Seidetana Mureopt de Infraesuutura.  conferee  
especificado no anexol,•OrirrodelefertinciadoEdital O Edrtal esterá dsponivel mediarde 
o reStaNellesit° de ctiStoe nOvari .de•k$ 500 (dna5) mas- a punir rIs 29101010 5,  
02031m. is  it 	ede100Paàs17lrnrtdareçu•Av Antonial de Mora Andrad.. 
n,  991 Entrega e atertra das Propottas: fOA 102/2010 As 09:30  holm  

Nova Andradlna m • 26 de Janeirb de 2010. 
Gilberto  Bernier;  

Pregoeiro 

AVISODELICITAçÃo 
PRE;ÃomitsExciA0 '020/2010. 

A Prefeitura Municipal de Neva - Andradina_toina .público aos interessados amy 
Noção -do Preijao Piesebcial o 020.201044 cess6:b 0270/2010, tipo menor Prece,  
Obleto, Agyisicao de  Materials,  parialenger reparos e manweboo em  tamers  ri 
Fabrico de 9/09uetes Muni:MO Frei% .0jpieteibira Muncipal conformou sitotaçá, 
da  CI  n-  036/2010, a perlido rIa *Plane:Municipal de nfreesnutura. contorne esoe  
Raced°  no anexo I  term  de referôncia-do  Egg.  O  Edam ester/  disponivel, mime 

ressarcimento de custos no valor de RS 5.03 Pico)  foals.  a  Paid  de 29/01,2010: de 
0700 les as 11:00 es e de 13:00 As as 17:00 As. Endereço. An Antonio J se moura 
Mande  rá  991 Entrega e abertura  des  Peopostas: Dia: 19,62/2010 as s430  hems  

Nova Andeadina MS 28 de Janeiro as 2.010 
Gilberto  Barbieri  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

DECRETO N° 002/2020 	 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação para o exercício de 2020 e dá outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

Considerando o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como membros da Comissão Permanente de Licitação os 
servidores abaixo relacionados que, sem prejuízos de suas funções, serão responsáveis pela 
operacionalização dos certames sob as modalidades concorrência, tomada de preços, convite e 
leilão, a serem realizados no âmbito do município de Bonito, para o exercício de 2020, 
podendo firmar editais e documentos das modalidades pertinentes: 

I — Membros Efetivos: 

a) Valter Mollmann — Presidente; 
b) I-16lia  Mara  Sanches Cardoso — Secretária; 
c) Milene Oliveira Gomes Rosa — Membro. 

II — Membros Suplentes: 

a) Pella  Cristina Colombo da Costa; 
b) Aparecida Corrêa dos Santos.  

Art.  2'. Fica estendido o período de trabalho dos membros da Comissão Permanente 
de Licitação, caso necessário à conclusão dos trabalhos pertinentes aos respectivos certames.  

Art.  3°. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no 
mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei Orgânica Municipal. 

Rua Coronel Pilad Rebua, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS 
Fones: (67) 3255-1351 - 3255-1578 -  CNN  03.073.673/0001-60 
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ANO XII N" 2513 Sexta-feira, 03 de janeiro de 2020 Órgão de divulgação oficial dos municípios 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BONITO  

Gabinete 

DECRETO N0  001/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a nomeação dos Pregoeiros e a Equipe de Apoio para a execução da modalidade de licitação Pregão 
Presencial para o exercício de 2020 e outras providências. 

0 Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, 
inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, bem como ao disposto na Lei Federal no 10.520, de 10 de julho de 2002, 
DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como Pregoeiros e Equipe de Apoio os servidores abaixo relacionados que, sem prejuízos de 
suas funções, serão responsáveis pela operacionalização dos certames sob a modalidade Pregão Presencial, a serem 
realizados no âmbito do Município de Bonito, para o exercício de 2020, podendo firmar editais e documentos da 
modalidade pertinente: 

I - PREGOEIROS: 

a) José Eduardo Mundel, 

b) Luciane Cintia Pazette; 

Fernanda Siqueira Artigas, 

II - EQUIPE DE APOIO; 

a) Bruna de Souza Ximenes; 

b) Naiara Vieira dos Santos; 

c) Patricia Aparecida Jara Garcia; 

d) Marcelo Danilo Godoy; 

e) André Luiz Morais de Almeida; e 

f) Fabiane Duarte.  

Art.  2o. Estende o período de trabalho dos pregoeiros e da equipe de apoio, caso necessário à conclusão dos trabalhos 
pertinentes aos certames.  

Art.  30. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal 
de Bonito e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei 
Orgânica Municipal. 
OD/LSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Gabinete 

DECRETO N0  002/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2020 e  dã  outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

Considerando o disposto na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como membros da Comissão Permanente de Licitação os servidores abaixo relacionados 
que, sem prejuízos de suas funções, serão responsáveis pela operacionalização dos certames sob as modalidades 
concorrência, tomada de pregos, convite e leilão, a serem realizados no âmbito do município de Bonito, para o exercício 
de 2020, podendo firmar editais e documentos das modalidades pertinentes: 

I - Membros Efetivos: 

a) Valter Mollmann - Presidente; 

b) Hélia  Mara  Sanches Cardoso - Secretária; 

c) Milene Oliveira Gomes Rosa - Membro. 

www.dianooticielms.comariassornasul 2/40 
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ANO XII N°2513 Sexta-feira, 03 de janeiro de 2020 
II - Membros Suplentes: 

a) Pena Cristina Colombo da Costa; 

b) Aparecida Corrêa dos Santos. 

Drgflo de divulgação oficial dos municipios  

Art.  20. Fica estendido o período de trabalho dos membros da Comissão Permanente de Licitação, caso necessário- 6- - - 
conclusão dos trabalhos pertinentes aos respectivos certames.  

Art.  30. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de 
Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei 
Orgânica Municipal, 

ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Gabinete 

DECRETO No 003/2020 DE 02 DE 3ANEIRO DE 2020. 

Designa servidores para exercer a função de Fiscais dos Contratos Públicos para o exercfcio de 2020 e  (la  outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO que o regime jurídico dos contratos administrativos instituidos pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, confere à Administração a prerrogativa de fiscalização a execução dos mesmos, nos termos do  art.  58, inciso  III;  

CONSIDERANDO que a execução do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, conforme norma preconizada no  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como fiscais dos contratos administrativos firmados pelo município de Bonito, por seus 
Fundos Municipais e Autarquia, para o exercício de 2020, os servidores públicos municipais, conforme indicação abaixo: 

I - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 

a) Lucas Brito de Souza; 

b) Adel Caceres;  

c) Ramat)  Souza Martins; 

d) Ana Carla Leite; 

e) Paulo  Cesar  Rosario; 

f) Aparecida Trelha de Souza; 

g) Silvio César Soares dos Santos; 

h) Adriana de Souza Mendes; 

i) Fernanda Almeida  Marks;  

j) Jamilson de Matos; 

k) Leticia  dos Santos Sutel; 

I) Helio Candelario Sarnaniego; 

m) Gersiel Pm; 

n) Fabricio Alexandre de Souza  Constantino;  

o) Leandro Perandré Macedo; e 

p) Evandro Maciel Trindade Ferreira.  

It  - Secretaria Municipal de Saúde: 

a) Tânia Regina Paim Cavalheiro; 

b) Leida Cardoso; 

C)  Gisela Jacques  Flores; 

d) Ingrid Suellen  Garcia Rocha; 

e) Paula Cristine da Silva; 
www.diarlooficialms.com.br/assomasul  3/40 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

DECRETO N° 087/2020 	 DE 13 DE MARÇO DE 2020. 

Designa servidores para exercer a função de Fiscais dos 
Contratos Públicos para o exercício de 2620 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO que o regime jurídico dos contratos administrativos instituidos 
pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, confere à Administração a prerrogativa de 
fiscalização a execução dos mesmos, nos termos do  art.  58, inciso  III;  

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração especialmente designado, conforme norma 
preconizada no  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como fiscais dos contratos administrativos firmados pelo 
município de Bonito, por seus Fundos Municipais e Autarquia, para o exercício de 2020, os 
servidores públicos municipais, conforme indicação abaixo: 

9_ 
o  

I — Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
a) Lucas Brito de Souza; 
b) Anel Ckeres; 
c) Rama() Souza Martins; 
d) Danilo Bradowichs  Montenegro  Filho em substituição A. Ana Carla Leite; 
e) Paulo César Rosário; 

Aparecida Trelha de Souza; 
g) Silvio César Soares dos Santos; 
h) Adriana de Souza Mendes; 
i) Fernanda Almeida  Marks;  
j) Maria Helena Gomes em substituição à Jaqueline da Silva Plácido; 
k) Hélio Candeldrio Samaniego; 
1) Gersiel Pio; 
m) Fabricio Alexandre de Souza  Constantino;  
n) Leandro Perandré Macedo; e 
o) Evandro Maciel Trindade Ferreira. 

11 — Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Tânia Regina Paim Cavalheiro; 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

b) Leida Cardoso; 
c) Gisele  Jacques  Flores; 
d) Ingrid Suellen  Garcia Rocha; 
e) Paula Cristine da Silva; 

Sônia Conceição Aivi; 
g) Kauhana Kian Brum; 
h) Liana Ghizzi Figueiredo; 
i) Rebeca Vieira Pinto; e 
j) Ton  Borges Valencio.  

III  - Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
a) Vanderlice Maria Nascimento Barros  Perin;  
b) Raphael  Secco Baloti Rosa; 
c) Claudia de Castro Carvalho Mundel; 
d) Vania Ribeiro dos Santos; e 
e) Expedito Ronaldo dos Santos. 

IV - Secretaria Municipal de Obras: 
a) Jose Anoel Machado da Rocha; 
b) Ronaldo Rodrigues de Souza; 
c) João Antônio Alves de Oliveira; e 
d) Wladimir Alves. 

V - Secretaria Municipal de Assistência Social: 
a) Alessandra da Silva Magalhães; 
b) Rosangela Maria Machado: 
c) Alexsandro Augusto  Schmidt;  
d) Auriely Regina Cdceres Galeano; 
e) Elisa  Mariana  Carvalho Ribeiro; e 
I) Sandra Aparecida Ferreira Dineli da Costa. 

VI - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comercio: 
a) Marcelo Gil da Silva; 
b) Rosivete Sanches da Silveira; 
c) Katielly Gonçalves Santos; 
d) Claudia Cabral de Menezes; 
e) Ronaldo Gil de Queiroz; e 

I) Airton de Oliveira. 

VII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
a)  Thais  da Cruz Arruda; e 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

b) Mossoline Vargas Machado. 

VIII — Secretaria Municipal de Esportes: 
a) Cirlei Falcão da Silva; e 
b) Soelimar José  Perin. 

Art.  2°. São atribuições dos fiscais contratuais: 

I — zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, pela 
qualidade dos produtos fornecidos e pelos serviços prestados; 

II — verificar se a entrega dos materiais, a execução das obras e a prestação de serviços 
estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual ou instrumento convocatório, 
inclusive no tocante ao quantitativo e prego:  

III  — acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e as obras 
contratadas: 

IV — indicar eventuais glosas das respectivas faturas.  

Art.  3°. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no 
mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei Orgânica Municipal, revogando 
as disposições do Decreto n° 003/2020 de 02 de janeiro de 2020. 

9c3  
e 

ODILSON ARR 
Prefeito 	icipa
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ANO XI! N' 2584 Orgao  le  divulgação oficial dos municipios 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Gabinete 

DECRETO No 086/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

Declara ponto facultativo no dia 20 de abril de 2020 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere-õãrtigo 
66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO o feriado nacional do dia 21 de abril deste ano consagrado a Tiradentes; 

CONSIDERANDO as medidas temporárias adotadas, no âmbito da Administração Pública do Município de Bonito, Estado 
de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contagio da doença COVID-19 e o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavirus (SARS-CoV-2), no território sul-matogrossense, 

DECRETA:  

Art.  10  Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas do município de Bonito, o expediente no 
dia 20 de abril (segunda-feira) de 2020. 

Parágrafo único. O disposto no artigo antecedente não se aplica às unidades e serviços considerados es-
senciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.  

Art.  2°. Este decreto entra  am  vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de 
Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei Or-
gânica Municipal. 

ODILSON ARRUDA SOARES 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Gabinete 
DECRETO N° 087/2020 DE 13 DE MARCO DE 2020. 

Designa servidores para exercer a função de Fiscais dos Contratos Públicos para o exercício de 2020 e dá outras pro-
vidências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO que o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, confere à Administração a prerrogativa de fiscalização a execução dos mesmos, nos termos do  art.  58, inciso  III;  

CONSIDERANDO que a execução do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Adminis-
tração especialmente designado, conforme norma preconizada no  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam designados como fiscais dos contratos administrativos firmados pelo município de Bonito, por seus Fun-
dos Municipais e Autarquia, para o exercício de 2020, os servidores públicos municipais, conforme indicação abaixo; 

I - Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

a) Lucas Brito de Souza; 
b) Anel  Caceres;  

c) Ramão Souza Martins; 

d) Danilo Bradowichs  Montenegro  Filho em substituição à Ana Carla Leite; 

e) Paulo César Rosario; 

f) Aparecida Trelha de Souza; 

g) Silvio César Soares dos Santos; 

h) Adriana de Souza Mendes; 
i) Fernanda Almeida  Marks;  
j) Maria Helena Gomes em substituigao à Jaqueline da Silva Plácido; 
k) Hélio Candelária Samaniego; 
I) Gersiel Pio; 
m) Fabricio Alexandre de Souza  Constantino;  

n) Leandro Perandré Macedo; e 
o) Evandro Maciel Trindade Ferreira. 
H - Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Tania Regina Paim Cavalheiro; 
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ANO XII N° 2584 Sexta-feira, 17 de abril de 2020  
b) Leida Cardoso; 
c) Gisela Jacques  Flores; 

d) Ingrid Suellen Garda  Rocha; 
e) Paula Cristine da Silva; 

f) Sônia Conceição Aivi; 

g) Kauhana Kian Brum; 

h) Liana Ghizzi Figueiredo; 

I) Rebeca Vieira Pinto; e 

j)  Ton  Borges Valendo.  

III  - Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

a) Vanderlice Maria Nascimento Barros  Perin;  
b) Raphael Sacco  Baloti Rosa; 
c) Claudia de Castro Carvalho Mundel; 

d) Vânia Ribeiro dos Santos; e 

e) Expedito Ronaldo dos Santos. 

IV - Secretaria Municipal de Obras: 

a) Jose Anoel Machado da Rocha; 

b) Ronaldo Rodrigues de Souza; 

c) Joao  Antônio Alves de Oliveira; e 

d) Wladimir Alves. 

V - Secretaria Municipal de Assistência Social: 

a) Alessandra da Silva Magalhaes; 

b) Rosangela Maria Machado; 

c) Alexsandro Augusto  Schmidt;  

d) Auriely Regina  Caceres  Galeano; 

e) Elisa  Mariana  Carvalho Ribeiro; e 
f) Sandra Aparecida Ferreira Dineli da Costa. 

VI - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio: 

a) Marcelo Gil da Silva; 

b) Rosivete Sanches da Silveira; 

c) KatieIly Gonçalves Santos; 

d) Claudia Cabral de Menezes; 

e) Ronaldo Gil de Queiroz; e 
f) Airton de Oliveira. 

VII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

a) Thais  da Cruz Arruda; e 

b) Mossoline Vargas Machado. 

VIII - Secretaria Municipal de Esportes: 

a) Cirlei Falcão da Silva; e 

b) Soelimar José  Perin. 

Art.  20.  SS()  atribuições dos fiscais contratuais: 
I - zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, pela qualidade dos produtos fornecidos e 
pelos serviços prestados; 
II - verificar se a entrega dos materiais, a execução das obras e a prestação de serviços estão sendo cumpridas de 
acordo com o instrumento contratual ou instrumento convocatório, inclusive no tocante ao quantitativo e preço;  
III  - acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e as obras contratadas; 

IV - indicar eventuais glosas das respectivas faturas.  

Art.  30. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bo-
nito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei Orgânica 
Municipal, revogando as disposições do Decreto no 003/2020 de 02 de janeiro de 2020. 
OD/LSON ARRUDA SOARES 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  
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ATOS NORMATIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO No 644 DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do 

disposto no  art.  65 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 

4 de maio de 2000, a ocorrência 

do estado de calamidade pública 

no Município de Aquidauana, nos 

termos da solicitação do Prefeito 

Municipal, encaminhada por meio 

Oficio no 086 /2020, de 5 de 
junho de 2020. 
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da legislação pertinente, ficando os órgãos interessad s   

Administração responsáveis pela demonstração da lega 

e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 
execução. 

Art.  70  Poderá o Ministério Público promover o 

acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 
termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.  

Art.  80  Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 
dezembro de 2020. 
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Campo Grande, 17 de junho de 2020. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais decreta: 

Deputado PAULO CORRÊA 

Presidente  

Art.  1° Fica reconhecido, exclusivamente 
para os fins do  art.  65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de 
maio de 2000, o estado de calamidade pública no Município 

de Aquidauana em decorrência da pandemia causada pelo 

Coronavirus (Covid-19), com efeitos até 31 de dezembro de 

2020. 

Parágrafo único. 0 reconhecimento do 

estado de calamidade pública poderá ser prorrogado com nova 

solicitação encaminhada pelo Prefeito do Município.  

Art.  2o Fica autorizado o Chefe do Poder 

Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de credito 

extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §3°, da 
Constituição Federal e nos  arts.  41,  III,  e 44, da Lei Federal no 

4.320, de 17 de março de 1964,  barn  como as movimentações 

de dotações por meio de transposição, remanejamento, 

transferência e utilização da reserve de contingência, dando-se 

imediato conhecimento à  Camara  Municipal.  

Art.  30 A contratação emergencial de pessoal e 

a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os 

termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente 
situação de calamidade pública.  

Art.  4° A contratação de bens e/ou serviços 

com dispensa de licitação observará os termos previstos nos  

arts.  4° a 4o-I da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, com redação dada pela Medida Provisória no 926, de 20 

de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 

de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de 

pregos comprovada por documentos idôneos.  

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 
da situa0o de calamidade pública devem ser divulgados 

amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 

termos da Lei Complementar Fede-al  no 101, de 4 de maio de 

2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  6° Caberá ao Tribunal de Contas e 

Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma  

DECRETO LEGISLATIVO No 645 DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do 
disposto no  art.  65 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 

4 de maio de 2000, a ocorrência 

do estado de calamidade pública 
no Município de Bonito, nos 

termos da. solicitação do Prefeito 

Municipal, encaminhada por meio 
do Oficio/Gab no 426/2020, de 1 

de junho de 2020. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais decreta:  

Art.  1° Fica reconhecido, exclusivamente para 

os fins do  art.  65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000, o estado de calamidade pública no Município de Bonito em 
decorrência da pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19), 

com efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. 0 reconhecimento do 
estado de calamidade pública poderá ser prorrogado com nova 

solicitação encaminhada pelo Prefeito do Município.  

Art.  2° Fica autorizado o Chefe do Poder 

Executivo a proceder, mediante decreto, à abertura de crédito 

extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §3°, da 

Constituição Federal e nos  arts.  41,  III,  e 44, da Lei Federal no 

4.320, de 17 de março de 1964, bem como as movimentações 

de dotações por meio de transposição, remanejamento, 

transferência e utilização da reserva de contingência, dando-se 

imediato conhecimento à Câmara Municipal.  

Art.  30 A contratação emergencial de pessoal e 
a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os 
termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente 

situação de calamidade pública.  

Art.  40  A contratação de bens e/ou serviços 
com dispensa de licitação observará os termos previstos nos  

arts.  40  a 4o-I da Lei Federal no 13.979, de 5 de fevereiro de 

DIÁRIO OFICIAL ELUTRÔNICO Documento assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2 de 24/08/2001,  It 
clue  institui a I nfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - IOP-Brasil. 
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2020, com redação dada pela Medida Provisória no 926, de 20 

de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 

de 20 de março de 2020, sempre precedidos de pesquisa de 
preços comprovada por documentos idôneos.  

	33 
extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §'1' 
Constituição Federal e nos  arts.  41,  III,  e 44, da Lei Feclefral no  .43 ,• 
4.320, de 17 de março de 1964, bem como as movimentações 

de dotações por meio de transposição, remanejamento, 

transferência e utilização da reserva de contingência, dando-se 
imediato conhecimento à  Camara  Municipal. 

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 

da situação de calamidade pública devem ser divulgados 

amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 

termos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 

2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  60  Caberá ao Tribunal de Contas e a 
Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma 

da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 

execução.  

Art.  7° Poderá o Ministério Público promover o 

acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 

termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. !  

Art.  8° Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 

dezembro de 2020. 

Campo Grande, 17 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORREA 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO No 646 DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do 

disposto no  art.  65 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 

4 de maio de 2000, a ocorrência 

do estado de calamidade pública 

no Município de Miranda, nos 
termos da solicitação do Prefeito 

Municipal, encaminhada por meio 

do Oficio no 0262 /2020/GAB/ 

PMM, de 5 de junho de 2020. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais decreta:  

Art.  10  Fica reconhecido, exclusivamente 

para os fins do  art.  65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de 

maio de 2000, o estado de calamidade pública no Município de 
Miranda em decorrencia da pandemia causada pelo Coronavirus 
(Covid-19), com efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. 0 reconhecimento do 
estado de calamidade pública poderá ser prorrogado com nova 
solicitação encaminhada pelo Prefeito do Município.  

Art.  20  Fica autorizado o Chefe do Poder 

Executivo a proceder; mediante decreto, ã abertura de crédito  

Art.  30  A contratação eMergencial de pessoal e 

a autorização de despesas extraordinárias deverão observar os 

termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente 

situação de calamidade pública.  

Art.  4° A contratação de bens e/ou serviços 
com dispensa de licitação observará os termos previstos nos  
arts.  4° a 40-I da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, com redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 20 

de março de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades 

essenciais definidos nos termos do Decreto Federal no 10.282, 

de 20 de março de 2020, sempre prededidos de pesquisa de 
preços comprovada por cocumentos idôneos.  

Art.  5° Os atos e despesas decorrentes 
da situação de calamidade pública devem ser divulgados 

amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos 
termos da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 

2000, e da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art.  6° Caberá ao Tribunal de Contas e a 

Câmara Municipal o controle e a fiscalização dos atos praticados 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma 

da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua 

execução.  

Art.  70  Poderá o Ministério Público promover o 

acompanhamento da execução financeira e administrativa dos 

atos e despesas decorrentes da situação de calamidade, nos 

termos do  art.  73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997.  

Art.  8° Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 de 

dezembro de 2020. 

Campo Grande, 17 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORREA 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N° 647 DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

Reconhece, para os fins do 

disposto no  art.  65 da Lei 

Complementar Federal n° 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública 

no Município de Rio Negro, nos 
termos da solicitação do Prefeito 
Municipal, encaminhada por meio 
de oficio de 3 de junho de 2020. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 

D1.0210 OFICIAl. LIE TRONICO Documents)  assinado digitalmente cornorme  MP  n° 2.200-2 de 24/08/20()1, 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. 

 

    

    



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE BONITO 

DECRETO N° 143/2020 	 17 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a suspensão temporária dos Alvarás de 
Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para 
realização de atividades  cam  potencial de aglomeração de 
pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência Público 
causada pelo agente Coronavirus COVID-19 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso 
das atribuições que lhe confere o  art.  66, VI, da Lei Orgãnica Municipal, e 

CONS/DERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do 
coronavirus (SARS-COV-2) e as projeções de contaminação realizadas por especialistas para 
os próximos dias; 

CONSIDERANDO o disposto no  art.  196 da Constituição Federal, segundo o qual a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a. redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e 
igualitário  its  ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação: 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavirus; 

CONSIDERANDO, ainda, as orientações do Ministério da  Sande  consubstanciadas na 
Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA IV 04/2020: 

DECRETA  

Art.  10. Ficam suspensas até o dia 30 de junho de 2020 as atividades e os Alvarás de 
Localização e Funcionamento — ALFs emitidos para realização de atividades com potencial 
de aglomeração de pessoas, em razão da Situação de Emergência em Saúde Publica declarada 
por meio do Decreto Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020, somente para: 

	

I. 	Escolas, Centro de Educação Infantil - CEI, programas assistenciais para o público 
infantil e idoso; 

	

U. 	Ginásio de Esportes, Quadras poliesportivas, Estádio de Futebol Municipal:  
III. Boates, danceterias, salões de dança; 
IV. Casas de festas e eventos; 
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V. Feiras, exposições, congressos e seminários, exceto a feirinha dos artesões localizada 
ao lado da Prefeitura e a feira central do produtor, sendo que esta poderá funcionar 
somente nos sábados pela manhã; 

VI. Clubes de serviço e de lazer; 

	

VII, 	Parques de diversão e parques temáticos; 

	

VIII. 	Pubs,  tabacarias e congêneres. 

§1*. Recomenda-se aos bancos e casas lotéricas que sigam as orientações das autoridades 
monetárias do pais e observando as recomendações de higiene contidas neste Decreto, 

§2°. Autarquias, postos de serviços, agências de atendimento ao público e outros subordinados 
ao Governo Federal deverão seguir as orientações das esferas competentes e observando as. 
recomendações de higiene contidas neste Decreto. 

§3°. Fica vedado música ao vivo e  shows  de qualquer natureza em estabelecimentos 
comerciais. 

§4°. Fica autorizado o funcionamento das Agências e Operadoras de Ttnismo, observando as 
recomendações que lhes é pertinente no artigo 13 deste Decreto, desde que atendam o contido 
no protocolo de biossegurança apresentado pela Associação Bonitense das Agências de 
Ecoturismo ABAETUR e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos que 
optarem pela reabertura, corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no 
protocolo, estando sujeitos às sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Ficam autorizados TODOS os hotéis, pousadas, albergues, pensões, campings, casas de 

aluguel,  flats  e todos meios de hospedagem cadastrados no A1RBNB e outras platafbrinas 
digitais a REABERTURA, desde que observadas e adotadas as medidas constantes no 
protocolo de biossegurança apresentado pela Associação Bonitense de Hotelaria — A1311 e 
aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos que optarem pela reabertura. 
corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos às 
sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

§6°.  Pic=  autorizados a TODOS os atrativos turísticos públicos e privados, a 
REABERTURA, desde que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de 
biossegurança apresentado pela Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região — 
ATRATUR e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos que optarem pela 
reabertura, corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas tio protocolo. estando 
sujeitos  its  sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.2". Fica autorizada até o dia 30 de junho de 2020 a entrada de ônibus. microônibus. 
-motor  homes", vans  de fretamento eiou transporte de turistas no território do municipio, 
desde que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de biosseguranç4-, 
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apresentado pela Associação Bonitense das Empresas de Transporte Turístico e Locadoras - 
ABETTUL e aprovado pelo Município, ficando os transportadores que optarem pela 
prestação do serviço, corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no 
protocolo, estando sujeitos as sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.3°. Fica autorizado o comércio de ambulantes nas vias de circulação, calçadas. prayas, 
parques e congéneres ate 30 de junho de 2020. 

Art.4°. Aos bares, conveniências e similares, fica expressamente proibida a comercialização 
de qualquer produto para consumo no local.  

Art.  5°. Fica proibida a permanência de pessoas nas calçadas de suas residências e comercios. 
com  o propósito de agrupar pessoas com qualquer finalidade, assim como rodas de conversa. 
ingerir bebidas em geral, inclusive o terere, fumar narguilé e similares, sob pena das sanções 
previstas no artigo 10 deste decreto, exceto restaurantes, lanchonetes e piz2arias. 

Parágrafo único: Os restaurantes, lanchonetes, pastelarias e pizzarias poderão utilizar  at  50% 
do espaço das calçadas, em conformidade com o disposto no Código de Posturas do 
Municipio, desde que atendam as exigências implícitas no plano de biossegurança 
apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes — ABRASEL e aprovado pelo 
Município.  

Art.  6'. Ficam autorizados, até 30 de junho de 2020, os embarques e desembarques na 
Rodoviária Municipal de Bonito-MS, devendo o acesso se dar de modo escalonado no local e 
com obediência as disposições internas da chefia do setor.  

Art.  7°. Ficam suspensas enquanto perdurar a Situação de Emergência em  Sande  Pública: 

1, Autorizações para eventos em propriedades privadas e logradouros públicos; 
Autorizações de feiras em propriedades públicas ou privadas, exceto a feira central do 

produtor:  
III.  Autorizações para atividades de circos e parques de diversões.  

Art.  8° Diante da grave ameaça do novo coronavírus fica vedada a circulação de pessoas no 

município de Bonito-MS, entre as 23 horas e as 05 horas, salvo em caráter excepcional e 
inadiável. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos profissionais de saúde  ern  serviço. 
Defesa Civil, integrantes do Comitê Municipal de enfrentamento da COV1D-19 e por todos 
aqueles agentes mencionados no  art.  12 deste Decreto. 
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Art.9°. Recomenda-se as empresas concessionárias de serviços de água, energia, telefone, 
interne e outros essenciais, que não façam a suspensão ou o corte pelo prazo de 60 dias. 
podendo ser prorrogado. 

Art.10. As empresas elou pessoas que não cumprirem o determinado neste decreto sofrerão as 
seguintes sanções, podendo ser cumulativas, tais como: 

I - multa eiou cassação do Alvará de Localização e Funcionamento - ALF; 
II - apreensão do veiculo; 
111 - condução coercitiva pelas autoridades competentes. 

Parágrafo iico. A multa que trata este artigo poderá ser de ate R$10.000,00 (dez mil reais) 
por item de descumprimento previsto neste Decreto. 

Art.11. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ticara 
a cargo dos órgãos de segurança pública municipal, estadual, federal, Vigilância Sanitária 
Municipal e por todos os demais servidores municipais que exercem a função liscalizatória ou 
que for designado pelo Poder Executivo para tal finalidade.  

Art.  12. Deverão ser observados por todos os estabelecimentos comerciais etou serviços, 
igrejas, cultos e similares, em funcionamento, pertinentes a atividade desenvolvida, no  
minim,  as seguintes recomendações: 

	

1. 	Fornecer espaço para a lavagem das mãos, com Agua corrente, sabão liquido, toalhas 
descartáveis de papel, disponibilizando lixeiras com tampa acionada por pedal. Na 
ausência de espaço para lavagem das mãos, fornecer Maxil gel ou álcool 70"; 

	

11. 	Reorganizar escalas de trabalho com vistas a reduzir o número de trabalhadores em 
setores onde ocorre acúmulo OU aproximação de pessoas, inclusive adotando sistemas 
de rodízio ou sistema de escala de revezamento de turnos, modulando jornadas, 
entradas, saídas e horarios de refeições ou  cafe  de modo a evitar, de todas as maneiras. 
contato e aglomerações de trabalhadores; 
Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de trabalho; 
Fixar nas dependências dos estabelecimentos cartazes orientando os colaboradores e 
público em geral sabre as boas praticas de higiene, como forma de prevenção da 
transmissão do coronavirus, devendo ser providenciados as expensas dos 
estabelecimentos; 

V. Atendimento de ate 06 (seis) pessoas por vez, por operador de caixa disponível- no 
estabelecimento, que poderão circular simultaneamente no interior do mesmo, desde 
que garantida à distância  minima  de um metro e meio entre as pessoas, mantendo o 
mesmo controle de distanciamento nas filas internas e externas, se houver; 

VI. Os estabelecimentos poderão comercializar seus alimentos nas modalidades -a  La 

carte", "delivery"  ou  "take away"  (pegar e levar), ficando autorizado o sistema de \e,c' • 
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Buffet,  desde que atendam as exigências implícitas no piano de biosseguranea 
apresentado pela • Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 	ABRASEL e 
aprovado pelo Município 

VII. Empresas do ramo de alimentação deverão exigir que todos os colaboradores utilizem 
equipamentos de proteção individual (EPI) corno mascaras e luvas, deverão ainda 
fornecer tais EPI's e os repor conforme a necessidade, observando as demais 
recomendações da ABRASE.L Nacional; 

VIII. Os estabelecimentos de clinicas e centros de estética, salões de beleza, barbearias, 
serviços de manicure, pedicuro e clinicas odontologicas deverão atender com 
agendamento de urna pessoa por vez, com intervalo  minima  de 30 (trinta) minutos. 
sem filas de espera, devendo proceder a higienização adequada dos instrumentos de 
trabalho e espaços comuns, entre um atendimento e outro; 

IX. Academias, centros de ginástica e condicionamento físico, deverão observar o piano. 
de contingência apresentado ao comitê de prevenção e enfrentamento ao coronavirus 
COVID-19 e as recomendações e exigências do Conselho Regional de Educação 
Fisica CREF 11-MS; 

X. Cultos e atividades religiosas deverão observar o número máximo de 01 (ma) pessoa 
a cada cinco metros quadrados com distanciamento mínimo de 1,8m entre elas. 

XI. Centro de Múltiplo Uso — CMU fica autorizado seu funcionamento desde que 
guardado o distanciamento social de no  minima  2,0 m (dois metros) entre pessoas.: 
sendo proibidas as atividades esportivas em que haja contato físico, devendo ser 
observada a redução de no mínimo 30% da capacidade de pessoas que o CMIJ 
comporta. 

Parágrafo Único. Os estabelecimentos autorizados a funcionar passarão a ser corresponsaveis 
pelo fiel cumprimento do disposto neste Decreto estando sujeitos as sanções previstas no 
artigo 10.  

Art.  13. Todo servidor municipal que retornar do exterior ou de outros Estados da Federação, 
seja por gozo de ferias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata 
Secretaria de Saúde do Município e permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) 
dias, mesmo que não apresente qualquer sinal ou sintoma relacionado  it  COVID-19. devendo 

aguardar orientações da referida pasta.  

Art.  14. Fica obrigatória a utilização de mascaras protetoras faciais de tecido,  TNT  (iecido 

nc-io tecido) ou de outro material, desde que atendam as recomendações da ANVISA, PARA 
TODAS AS PESSOAS que estejam fora de suas residências circulando em vias públicas ou 
frequentando qualquer estabelecimento público ou privado localizado no Município. 

§1. Q. O fornecimento das mascaras e demais equipamentos de proteção individual (EPI's) é de 
responsabilidade do proprietário ou responsável pelo estabelecimento, promotor das 
atividades, cultos ou reuniões. 
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§20. A utilização das mascaras protetoras é obrigatória, inclusive a todos os condutores e 
ocupantes de veículos automotores, motocicletas, bicicletas elétricas ou não, veículos de 
tração de animal ou qualquer outro meio de locomoção. 

§:30. Aquele que descumprir a norma PreConizada neste artigo ficara sujeito As sançô.es  do  art.  
10 deste Decreto.  

Art.  15. A divulgação ou compartilhamento de noticia falsa  (take news)  sobre o coronavirus 
COVID-19. por meio eletrônico ou similar, é considerada descumprimento de medidas de 
saúde para os fins de aplicação de multa, sem prejuízo da responsabilização civil e penal pelas 
autoridades competentes. 

Parágrafo nnico. A multa de que trata o eaput deste artigo é de R$5.000 (éincy mli reais) por 
ato divulgado ou compartilhado na midia digital.  

Art.  16. Os velórios de pessoas não qualificadas como suspeitas de COV1D-19 deverão 
obedecer As seguintes medidas: 

1 o número de familiares presentes A cerimônia de velório fica limitado a 10 (dez) pessoas; 
H - o tempo da cerimônia de velório  flea  limitado a duas horas de duração;  
HI  - a cerimônia de velório devera ocorrer obrigatoriamente entre as 7h (sete horas) e 16h 
(dezesseis horas); 
IV - os responsáveis pela organização. e realização da cerimônia de velório deverão 
providenciar avisos, a serem afixados em local de fácil visualização, recomendando que 
pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, grávidas, crianças menores de 12 (doze) anos e 
portadores de comorbidades não ingressem no local.  

Art.  17 Nos casos de realização de cerimônia de velório de acordo com o previsto no artigo 1 6 
deste decreto deve o responsável pelo serviço disponibilizar no local da cerimônia: agua. 
sabonete liquido, papel toalha e álcool em gel 70% (setenta por cento), para a higicnização 
das mãos. 

§ 1 As urnas funerárias deverão ser higienizadas  corn  álcool liquido a 70% (setenta por 
cento). 

§ 2' Os responsáveis pelo serviço funerário deverfto tomar todas as medidas contbrme 
orientacejes e/ou normas expedidas pelas autoridades sanitárias.  

Art.  18 No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito de COV  ID-1 9. 
os corpos deverão ser embalados em sacos de óbito, colocados em urnas lacradas, que não 
devem ser abertas em nenhuma hipotese, e seguir diretamente para o sepultamento. sem a  
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realização de cerimônia de velório e sem público presente no cemitério, podendo ser 
acompanhado por apenas uni familiar ou representante da família.  

Art.  19 Todos aqueles que forem manusear os corpos de pessoas suspeitas ou confirmadas de 
contaminação pelo COV1D-19 devem estar equipados  corn  os Equipamentos  dc  Proteção 
individual (EP1) indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias 
responsáveis.  

Art.  20. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas 	prorrogadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiologica do Município.  

Art.  21. Fica revogado o Decreto 117 de 19 de maio de 2020.  

Art.  22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural 
da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul, nos termos do  Art.  91 da Lei Orgânica Municipal. 

/(
(7.  

ODILSON ARRUDA/6A 
Prefeito Municipal L „, 
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Gabinete 

DECRETO N° 143/2020 17 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações 
emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da 
Situação de Emergência Pública causada pelo agente Coronavirus — COVID-19 e dá outras 
providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere o  art.  66, VI, da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavirus (SARS-
COV-2) e as projeções de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias; 

CONSIDERANDO o disposto no  art.  196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário  ãs  ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus; 

CONSIDERANDO, ainda, as orientações do Ministério da Saúde consubstanciadas na Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA n° 04/2020: 

DECRETA  

Art.  1°. Ficam suspensas até o dia 30 de junho de 2020 as atividades e os Alvarás de Localização e 
Funcionamento — ALFs emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, 
em razão da Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto Estadual n° 
15.391, de 16 de março de 2020, somente para: 

I. Escolas, Centro de Educação Infantil - CE!, programas assistenciais para o público infantil e 
idoso; 

II. Ginásio de Esportes, Quadras poliesportivas, Estádio de Futebol Municipal; 
III.Boates, danceterias, salões de dança; 
IV.Casas de festas e eventos; 
V. Feiras, exposições, congressos e seminários, exceto a feirinha dos artesões localizada ao lado da 

Prefeitura e a feira central do produtor, sendo que esta poderá funcionar somente nos sábados pela 
manhã; 

VI.Clubes de serviço e de lazer; 
VII.Parques de diversão e parques temáticos; 
VIII.Pubs, tabacarias e congêneres. 

§1°. Recomenda-se aos bancos e casas lotéricas que sigam as orientações das autoridades monetárias do 
pais e observando as recomendações de higiene contidas neste Decreto. 

§2°. Autarquias, postos de serviços, agências de atendimento ao público e outros subordinados ao 
Governo Federal deverão seguir as orientações das esferas competentes e observando as recomendações 
de higiene contidas neste Decreto. 



§3°. Fica vedado música ao vivo e  shows  de qualquer natureza em estabelecimentos comerciais. 

6-   

§4°. Fica autorizado o funcionamento das Agências e Operadoras de Turismo, observa  
recomendações que lhes é pertinente no artigo 13 deste Decreto, desde que atendam o contido no 
protocolo de biossegurança apresentado pela Associação Bonitense das Agências de Ecoturismo - 
ABAETUR e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos que optarem pela reabertura, 
corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implicitas no protocolo, estando sujeitos as sanções 
previstas no artigo 10 deste decreto. 

§5°. Ficam autorizados TODOS os hotéis, pousadas, albergues, pensões, campings, casas de aluguel,  flats  
e todos meios de hospedagem cadastrados no AIRBNB e outras plataformas digitais a REABERTURA, 
desde que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de biossegurança apresentado pela 
Associação Bonitense de Hotelaria — ABH e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos que 
optarem pela reabertura, corresponsaveis pelo fiel cumprimento das regras implicitas no protocolo, 
estando sujeitos as sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

§6°. Ficam autorizados a TODOS os atrativos turísticos públicos e privados, a REABERTURA, desde 
que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de biossegurança apresentado pela 
Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região — ATRATUR e aprovado pelo Município, 
ficando os estabelecimentos que optarem pela reabertura, corresponsaveis pelo fiel cumprimento das 
regras implicitas no protocolo, estando sujeitos As sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.2°. Fica autorizada até o dia 30 de junho de 2020 a entrada de ônibus, microônibus, "motor  homes", 
vans  de fretamento e/ou transporte de turistas no território do município, desde que observadas e adotadas 
as medidas constantes no protocolo de biossegurança apresentado pela Associação Bonitense das 
Empresas de Transporte Turístico e Locadoras - ABETTUL e aprovado pelo Município, ficando os 
transportadores que optarem pela prestação do serviço, corresponsaveis pelo fiel cumprimento das regras 
implicitas no protocolo, estando sujeitos As sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.3°. Fica autorizado o comércio de ambulantes nas vias de circulação, calçadas, pragas, parques e 
congêneres até 30 de junho de 2020. 

Art.4°. Aos bares, conveniências e similares, fica expressamente proibida a comercialização de qualquer 
produto para consumo no local.  

Art.  5°. Fica proibida a permanência de pessoas nas calçadas de suas residências e comércios, com o 
propósito de agrupar pessoas com qualquer finalidade, assim como rodas de conversa, ingerir bebidas em 
geral, inclusive o tereré, fumar narguilé e similares, sob pena das sanções previstas no artigo 10 deste 
decreto, exceto restaurantes, lanchonetes e pizzarias. 

Parágrafo único: Os restaurantes, lanchonetes, pastelarias e pizzarias poderão utilizar até 50% do espaço 
das calçadas, em conformidade com o disposto no Código de Posturas do Município, desde que atendam 
as exigências implicitas no plano de biossegurança apresentado pela Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes — ABRASEL e aprovado pelo Município.  

Art.  6°. Ficam autorizados, até 30 de junho de 2020, os embarques e desembarques na Rodoviária 
Municipal de Bonito-MS, devendo o acesso se dar de modo escalonado no local e com obediência as 
disposições internas da chefia do setor.  

Art.  7°. Ficam suspensas enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública: 

I. Autorizações para eventos em propriedades privadas e logradouros públicos; 

II. Autorizações de feiras em propriedades públicas ou privadas, exceto a feira central do produtor;  

III. Autorizações para atividades de circos e parques de diversões. 



Art.  8° Diante da grave ameaça do novo coronavirus fica vedada a circulação de pessoas no município de 
Bonito-MS, entre as 23 horas e as 05 horas, salvo em  canker  excepcional e inadiável. 

Parágrafo único. 0 disposto neste artigo não se aplica aos profissionais de saúde em serviço, Defesa Civil, 
integrantes do Comitê Municipal de enfrentamento da COVID-19 e por todos aqueles agentes 
mencionados no  art.  12 deste Decreto. 

Art.9°. Recomenda-se As empresas concessionárias de serviços de água, energia, telefone, intemet e 
outros essenciais, que não façam a suspensão ou o corte pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado. 

Art.10. As empresas e/ou pessoas que não cumprirem o determinado neste decreto sofrerão as seguintes 
sanções, podendo ser cumulativas, tais como: 

I - multa e/ou cassação do Alvará de Localização e Funcionamento - ALF; 

II - apreensão do veiculo;  

III  - condução coercitiva pelas autoridades competentes. 

Parágrafo único. A multa que trata este artigo poderá ser de até R$10.000,00 (dez mil reais) por item de 
descumprimento previsto neste Decreto. 

Art.11. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ficará a cargo dos 
órgãos de segurança pública municipal, estadual, federal, Vigilância Sanitária Municipal e por todos os 
demais servidores municipais que exercem a função fiscalizatória ou que for designado pelo Poder 
Executivo para tal finalidade.  

Art.  12. Deverão ser observados por todos os estabelecimentos comerciais e/ou serviços, igrejas, cultos e 
similares, em funcionamento, pertinentes a atividade desenvolvida, no  minim,  as seguintes 
recomendações: 

I. Fornecer espaço para a lavagem das mãos, com água corrente, sabão liquido, toalhas descartáveis 
de papel, disponibilizando lixeiras com tampa acionada por pedal. Na ausência de espaço para 
lavagem das mãos, fornecer álcool gel ou álcool 70°; 

II. Reorganizar escalas de trabalho com vistas a reduzir o número de trabalhadores em setores onde 
ocorre acúmulo ou aproximação de pessoas, inclusive adotando sistemas de rodízio ou sistema de 
escala de revezamento de turnos, modulando jornadas, entradas, saídas e horários de refeições ou 
café de modo a evitar, de todas as maneiras, contato e aglomerações de trabalhadores; 

III.Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de trabalho; 
IV.Fixar nas dependências dos estabelecimentos cartazes orientando os colaboradores e público em 

geral sobre as boas práticas de higiene, como forma de prevenção da transmissão do coronavirus, 
devendo ser providenciados As expensas dos estabelecimentos; 

V. Atendimento de ate 06 (seis) pessoas por vez, por operador de caixa disponível no 
estabelecimento, que poderão circular simultaneamente no interior do mesmo, desde que garantida 

distância  minima  de um metro e meio entre as pessoas, mantendo o mesmo controle de 
distanciamento nas filas internas e externas, se houver; 

VI.Os estabelecimentos poderão comercializar seus alimentos nas modalidades "a  La carte", 
"delivery"  ou  "take away"  (pegar e levar), ficando autorizado o sistema de  Buffet,  desde que 
atendam as exigências implícitas no plano de biossegurança apresentado pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes — ABRAS EL e aprovado pelo Município 

VII.Empresas do ramo de alimentação deverão exigir que todos os colaboradores utilizem 
equipamentos de proteção individual (EPI) como máscaras e luvas, deverão ainda fornecer tais 
EPI's e os repor conforme a necessidade, observando as demais recomendações da ABRASEL 
Nacional; 

VIII.Os estabelecimentos de clinicas e centros de estética, salões de beleza, barbearias, serviços de 
manicure, pedicuro e clinicas odontológicas deverão atender com agendamento de uma pessoa por 
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vez, com intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos, sem filas de espera, devendo graretleG'a 
higienização adequada dos instrumentos de trabalho e espaços comuns, entre um atetaaptoPe 
outro; 

IX.Academias, centros de ginástica e condicionamento físico, deverão observar o plano de 
contingência apresentado ao comitê de prevenção e enfrentamento ao coronavirus — COVID-19 e 
as recomendações e exigências do Conselho Regional de Educação Física - CREF 11-MS; 

X. Cultos e atividades religiosas deverão observar o número máximo de 01 (uma) pessoa a cada cinco 
metros quadrados com distanciamento mínimo de 1,8m entre elas. 

XI.Centro de Múltiplo Uso — CMU — fica autorizado seu funcionamento desde que guardado o 
distanciamento social de no mínimo 2,0 m (dois metros) entre pessoas, sendo proibidas as 
atividades esportivas em que haja contato físico, devendo ser observada a redução de no mínimo 
30% da capacidade de pessoas que o CMU comporta. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos autorizados a funcionar passarão a ser corresponsáveis pelo fiel 
cumprimento do disposto neste Decreto estando sujeitos as sanções previstas no artigo 10.  

Art.  13. Todo servidor municipal que retornar do exterior ou de outros Estados da Federação, seja por 
gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata a Secretaria de Saúde do 
Município e permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias, mesmo que não apresente 
qualquer sinal ou sintoma relacionado à COVID-19, devendo aguardar orientações da referida pasta.  

Art.  14. Fica obrigatória a utilização de máscaras protetoras faciais de tecido,  TNT  (tecido não tecido) ou 
de outro material, desde que atendam as recomendações da ANVISA, PARA TODAS AS PESSOAS 
que estejam fora de suas residências circulando em vias públicas ou frequentando qualquer 
estabelecimento público ou privado localizado no Município. 

§1°. 0 fornecimento das máscaras e demais equipamentos de proteção individual (EPI-s) é de 
responsabilidade do proprietário ou responsável pelo estabelecimento, promotor das atividades, cultos ou 
reuniões. 

§2°. A utilização das máscaras protetoras é obrigatória, inclusive a todos os condutores e ocupantes de 
veículos automotores, motocicletas, bicicletas elétricas ou não, veículos de tração de animal ou qualquer 
outro meio de locomoção. 

§3°. Aquele que descumprir a norma preconizada neste artigo ficará sujeito as sanções do  art.  10 deste 
Decreto.  

Art.  15. A divulgação ou compartilhamento de noticia falsa  (fake news)  sobre o coronavirus COVID49, 
por meio eletrônico ou similar, é considerada descumprimento de medidas de saúde para os fins de 
aplicação de multa, sem prejuízo da responsabilização civil e penal pelas autoridades competentes. 

Parágrafo único. A multa de que trata o caput deste artigo é de R$5.000 (cinco mil reais) por ato 
divulgado ou compartilhado na mídia digital.  

Art.  16. Os velórios de pessoas não qualificadas como suspeitas de COVID-19 deverão obedecer As 
seguintes medidas: 

I - o número de familiares presentes à cerimônia de velório fica limitado a 10 (dez) pessoas; 

II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado a duas horas de duração;  

III  - a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoriamente entre as 7h (sete horas) e 16h (dezesseis 
horas); 

IV - os responsáveis pela organização e realização da cerimônia de velório deverão providenciar avisos, a 
serem afixados em local de fácil visualização, recomendando que pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, 
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grávidas, crianças menores de 12 (doze) anos e portadores de comorbidades não ingressem no  lo 

 

Art.  17 Nos casos de realização de cerimônia de velório de acordo com o previsto no artigo 145-tittgre—
decreto deve o responsável pelo serviço disponibilizar no local da cerimônia: água, sabonete liquido, 
papel toalha e álcool em gel 70% (setenta por cento), para a higienização das mãos. • 

§ 1° As urnas funerárias deverão ser higienizadas com álcool liquido a 70% (setenta por cento). 

§ 2° Os responsáveis pelo serviço funerário deverão tomar todas as medidas conforme orientações e/ou 
normas expedidas pelas autoridades sanitárias.  

Art.  18 No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito de COVID-19, os corpos 
deverão ser embalados em sacos de óbito, colocados em umas lacradas, que não devem ser abertas em 
nenhuma hipótese, e seguir diretamente para o sepultamento, sem a realização de cerimônia de velório e 
sem público presente no cemitério, podendo ser acompanhado por apenas um familiar ou representante da 
família.  

Art.  19 Todos aqueles que forem manusear os corpos de pessoas suspeitas ou confirmadas de 
contaminação pelo COVID-19 devem estar equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
indicados pelas normas técnicas emitidas pelas autoridades sanitárias responsáveis.  

Art.  20. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas e/ou prorrogadas a qualquer 
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.  

Art.  21. Fica revogado o Decreto 117 de 19 de maio de 2020.  

Art.  22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural da 
Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso 
do Sul, nos termos do  Art.  91 da Lei Orgânica Municipal. 

ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  



I VIV,J1 C.V 41.1 re:  criiicitaçao de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- - adm.compras@bonito.ms.gov.br 
 - Webmail 

FLs 
Re: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 

: e• Agil Produtos para Saude 
adm.compras@bonito.ms.gov.br  

Couta. 

A.!7i,untu: Re: Solicitagto de Orçamento de  Materials  Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
em. 16;06/2020 I 16:25 

16,06/2020L16:25 

ÁGIL - LIVI... .pdf 32.31  KB  

Boa tarde, 
Segue a cotação 
att 
Eduardo 

Ágil Produtos para Saúde Eireli - ME  
TEL: (67) 3306-0966  

CNP)  24.595.557/0001-80 

rn ter., 16 de jun. de 2020 as 14:46, Compras <adm.comprasionito.ms.gov.br>  escreveu: 

Boa tarde. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo anexo para dar inicio ao processo de compra. 
Favor não alterar a planilha e preencher os campos valor unitário, valor total, marca, dados da empresa,  carimbo, data e 
assinatura.  

Qualquer dúvida entre em contato. 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo. 

Atenciosamente, 

Anel  Caceres  

Setor de Compras 
Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel. Pilad Rebua, 1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  
Tel.:  (67) 3255-1451, (67) 99717-5454 Ramal 226 

Danilo B.  Montenegro  Filho 
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 
Av. Cel. Pilad Rebua, 1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do Sul  
Tel.:  (67) 3255-1451. (67) 99637-0380 Ramal 226 

hilps://webmailpro1.uol.com.br/?xc=190c0709c677f6318a3e274a930d3590#/webmail/0//INFOX/page:1/MTE5NTE  1/i 



ÁGIL PRODUTOS PARA SAUDE El. )1  ME 
CNPJ 24 595.557/0001-80 - IE 28414.096-1  IM  0021616000-2 

Av. Madrid, N* 1 114 - Vila  Alba  - CEP-  79.100-430  
TEL  (67) 3306-0966 (67) 9 9983-4523 	agilnasaude©gmail.com  

Campo Grande - MS 

PRODUTOS PARA SAÚDE 

ooncna ao ae ur amento 

Nome/Empresa: ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME 

CNPJ: 24.595.557/0001-80 

Endereço: AV.MADRI, N° 1114 - VILA ALBA  
E-mail:  

Cidade: CAMPO GRANDE - MS 
_ 

Fone/Fax: (67) 3306 0966 

Item Especificação 
-- 

Marca Und Qtde V. Unitário Valor Total 

1 

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,TIPO NÃO TECIDO, RETANGULARES COM  CLIP  
NASAL TRIPLA CAMADA,COM TIRAS, COR BRANCA, COM 96,74% DE EFICIEIA NA 
FILTRAGEM BACTERIANA, NÃO ALÉRGICA 100% POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO 
ESTÉRIL,  WO  INFLAMÁVEL, SEM  LATEX,  SEM FIBRA DE VIDRO , TOTALMENTE 
ATOXICA, CAIXA COM 50 UNIDADES CADA 

— 	 -- - 

NEVE CX 140,00 R$ 	130,00 R$ 	18.200,00 

2 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO NÃO ESTÉRIL 
TAMANHO ÚNICO FABRICAÇÃO EM  TNT  ( TECIDO NÃO TECIDO) 100% 
POLIPROPILENO, POSSUI ELASTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA 
CINTURA E PESCOÇO, ATOXICO E APIROGENICO, DESCATAVEL E DE USO ÚNICO, 
GRAMADURA 30G; COR BRANCA 200 UNIDADE 

Und 200 

TOTAL R$ 	18.200,00 

Campo Grande - MS, 16 de junho de 2020 
Validade da proposta 10 dias 
Entrega até 15 dias úteis 724395357*0t-8e 

ROINTOS PA ¡A ii0E•EitELI • ME 

AV. 4A00110. Ilia o 	4  VILA AliA • CEP! 79.100-430 LAMM CtlIANDE 

• 



01/06/2020  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E /1/4  DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 
CNPJ: 24.595.557/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação dE. sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 16:38:25 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília> 
Válida até 28/11/2020. 
Código de controle da certidão: D916.931D.623A.D4EE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  NOM  : 133939/2020 

Contribuinte:AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME 
CCE: 28.414.096-1 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré-
ditos do Estado, constatou-se, que ate a presente data, não constam débitos 
decorrentes de créditos tributários constituídos, inscritos ou não em divida 
ativa, pendente de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado, 
referente a Inscrição Estadual N° 28.414.096-1. 

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar créditos tributrios e não tributários ante-
riores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. 

Certidão expedida com baseno  art.  294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezem- 
bro de 1.997, emitida As 16:11:49 horas do dia 25/05/2020 (hora e data - 
MS). 

Certidão valida ate sessenta dias a contar da data  de sua expedição. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da 
Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-

Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).  

e-mail: sercucobgfazenda.ms.go  ,.br  
www.sefaz.ms.gov.br  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG 

N° 	103250/ 20- 04  

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Nome/Razão Social: AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 
CPF/CNPJ: 	24.595.557/0001-80 
FAIDEREC;O: RUA RUA AVENIDA MADRI 	 N°:1114 

iMPLEMENTO: 	 BAIRRO:BAIRRO VILA ALBA 
CIDADE: CAMPO GRANDE/MS 	 UF: MS CEP: 

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública 
Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que 
venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direito que esta Certidão 
refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e 
Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado. 

NÃO CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome do Contribuinte 
até a presente data para com a Fazenda Municipal. 

0 prazo de validade da presente CNDG será de120 (Canto e Vinte dias) a contar da data 

a contar da data de sua emissão. 
A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do 

contribuinte, tem eficácia ate a data de validade desde que sem rasuras e acompanhada da guia 
DAM paga. 

Validade ate: 05/08/2020 

Campo Grande - MS, 07 abril 2020 

Certidão emitida em conformidade com o Decreto n°. 12124 de 22/04/13. 

A aceitação desta Ceritidão esta condicionada a verificaça- o de sua autenticidade na internat. 

no endereço eletrônico 	http://www.campoqrande.ms.gov.br/sefin   

Côdido de Autenticidade: 	EB1E94EOEF82D13A7802D3873B26B4B1  
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DAM  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

PAR  VALOR DESCONTO MULTAiJUROS DENTFTCACAO VALOR LANÇAD VENCIMENTO I TN 	I TRIBUTO 

0.00 25 58 28.58  0.00 

AUTENTICAÇÃO MECÃNJ;A RECIBO DO 

95455/20 -47 

NOSSO NUMERO 

95455/20 -47 

DATA EMISSÃO 

07/04/2020 

: 05460040010 

CONTRIBUINTE 

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 

I 	I.:',I,F_ON,'J 

03501509000106 

ENDERECO 

AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000 

BAIRRO 

VILA CIDADE 

CIDADEIUF 

CAMPO GRANDE 

CEP 

2.02058010101 2 	01 	C770512020 	BB 	REC AVULSA 

FA. 

Certidão N°103250120-4 

AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

CPF/CNPJ: 24595557000180 

Valor Principal ja com correção monetaria 

)ATA VALIDADE 
07/05/2020 

VALOR LANÇADO 

25,58 
VALOR AT'JALIZADO 

0,00 
%:IULTA:jUROS 

0,00  
DESCONTO 

0,00 

k or r) 	t 11141 NT*M' 

TOTAL 
25.58  
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17/05/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	24.595.557/0001-80 

Razão SOCiai:AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIREL 

Endereço: 	AV  MADRI 114 / VILA ALBA / CAMPO GRANDE / MS / 79100-430 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:04/03/2020 a 01/07/2020  

Certificação Número: 2020030404251762304350 

Informação obtida em 17/05/2020 14:25:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 	 1/1 



do Trabalho 

FLS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 24.595.557/0001-80 
Certidão n°: 11938621/2020 
Expedição: 25/05/2020, as 17:28:02 
Validade: 20/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.595.557/0001-80, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores 6. data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificagão 
autenticidade no portal do Tribunal Superior  

Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa. 

em relação 

de  sua 
na 
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RES: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS- 
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Born  dia Danilo 

Segue em anexo resposta da cotação solicitada. 
Qualquer dúvida me coloco a disposição. 
Pego que confira se todas as informações estão corretas. 
Agradeço a oportunidade. 

De:  Cos 
 :rnalitc:adrn.compras@bonito.rris.gov.;:r: 

Enviada em: terça-felra, 16 de junho de 2020 15:46 

Para: vendas05@astnarned.c0rn.'or 
Assunto: Solicitação de Orçamento de Materiais Hospitalares - Prefeitura de Bonito/MS

- 

-- Boa tarde. 

Venho por meio 

deste, solicitar orçamento do arquivo anexo para dar 'Mete ao processo de compra. 

Favor  olio 
 alterar a planilha preencher os campos valor unitirio, v 	

marca, ados da empisa. carimbo.  &ea  e 

assinatura. 

Qualquer dirvida entre em contato. 
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo. 

Anal  Caceres  
Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Bonito - MS 

Av. Cel. Pilad  Rebut,  1780 - Centro 

79.290-000 Bonito Mato Grosso do  Su; 

Tel.: 
 (67) 3255-1451, (87) 99717-5454 Ramal 226 

Danilo B.  Montenegro  Filho 
Setor de Compras 

https:I/we'ornailpr3'..uol.com

.bri?xc=0.13f29a158bd816d85d6a332d502e3b8#:we0rnaili0flINE OXIpace:1107.;kYNC: 
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ASO ARA CIRORGICA DESCARTAvEL.TFPC) NA() TECIDO. 
PF,',TANGULARES COM  CLIP  NASAL TRIPLA CAMADA.COM  TIRAS. COR 
SRANCA COM 96,74.''', DE EPICIEIA NA FILTRAGEM BACTERIANA.  NAG  • 

• ALERGICA 	POUPROPILENO. PRODUTO NAD ESTERIL. NÃO 
NrLAMAVE.L. SEM  LATEX  SEM FIBRA DE VIORO , TOTALMENTE 

Al'OXiCt... CAIXA COM 5O UNIDADES CADA 

Mama • Und 	Qtde V. Unriario 
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ASNTAL CIRURGICO OESC.,'ARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO NÃO : 
•EsTtRIL TAMANHO UNICO FASRICACAO EM  TNT  ( TECIDO NÃO TECIDO 

1CtT•'•;; POLIPROPILENO, POSSUI  ELASTIC°  NO PUNHO E TIRAS PARA 
A MARRAR NA CINTURA E PESCOÇO, MÕXCO E APROGÉNICO, 
CCJTAVEL E  OE  USO ÚNICO. GRAMADURA 30G: COR BRANCA 200 
!,NIOADE 
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15/01/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 
CNPJ: 22.684.331/0001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto A 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a'  ad'  do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 10:04:29 do dia 07/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 05/07/2020. 
Código de controle da certidão: 9892.EBD1.7DF7.58B8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



_ESTADO DE GOIAS 	 . 	. 	 . 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA.DA-RECEITA— 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA  

NR.  CERTIDÃO:  N° 24692342  

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: 
CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME 

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): 

CNPJ 
22.684.331/0001-20  

NI AO CONSTA DEBITO 

• * . . * . * . . * . . * . 	. • * . . * . . • * . . • * . 	. • * . . • * . 	. • * . 	. • * . . * . . * . . • * . . • * . . • * . . * . . • * . 	. * . 	. • * • * . . * . 
• * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . 	. • * . • * . 	. • * . 	. • * . . • * . . • * . • * . • * . . • * . • * . 	. * . 	. * . 	. * . . * . . * . 	. 

* * * * * * • * . • * . 	. • * . 	. • * . • * . 	. • * . 	. • * . . • * . . • * . . • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . . • * . 	. • * . 	. 
• * * * * * • * . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . 	. • * . . • * . 	. • * . 	. 

". 	*. *. *. *. *. *".•*"..*:*•:**".-*". *: `*. *. *. *. *. *. *. *. * 

• * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * * • * 

• * . . • * . . • * . 	. • * . . • * . . • * . 	. • * . . • * . 	. • * . 	. • * . . • * . . • * . 	. • * . . • * . . * . * . . * . . * . . • * . 	. * . . * . . • * . . * . 	. * . . 
• * . . • * . * . 	. • * . . • * . . • * . 	. • * . . • * . . • * . 	. • .* .  • * . . * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . . • * . 	. • * . 	. • * . . • * . 	. • * . • * . . • * . . 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da 

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso Ill 

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993 

SEGURANÇA: 

Certidao VALIDA POR 60 DIAS. 
A autenticidade pode ser verificada pela  INTERNET,  no endereco: 
http://www.sefaz.go.gov.br. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS. 

VALIDADOR: 5.555.487.473.848 	 EMITIDA  VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: 
	LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 JUNHO DE 2020 	 HORA: 8:52:35:2 



QRCode 

ne 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA 
MUNICIPAL 

CERTIDÃO NÚMERO 1231337 

DADOS DO CONTRIBUINTE: 

SUJEITO PASSIVO: CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI- 

CPF/CNPJ: 	22684331000120 	 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0 

ENDEREÇO: 	AVENIDA BR 14, Qd. 040,  Lt.  003E, Bairro: PARQUE REAL DE GOIANIA, APARECIDA DE 
GOIANIA - GO 

CERTIDÃO E FUNDAMENTO 

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal n° 046/2011 
para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima 
citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados 
pela APARECIDA DE GOIANIA - GOIÁS, até a presente 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dividas 
tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e 
constituídas. 

Finalidade: 

SEGURANÇA: 

VALIDADE ATE: Quarta-feira 08 Julho 2020. 

EMITIDA: Segunda-feira 08 Junho 2020 às 11:26:43 

Código de Validação: 127581231337 

Certidão emitida gratuitamente. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade 
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode 

IMPRESSÃO: 0810612020- 11:26:43 - $SERVICOSONLINE* 
	 PAGINA 1/1 

1.4- D.T.A.J - 25/04/2013 
	 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA 



CAI A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	22.684.331/0001-20 

Razão 
CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME 

Social: 
Endereço: 	AV  BR-14 SN QD 40  LT  3E / PARQUE REAL DE GOIA / APARECIDA DE 

GOIANIA / GO / 74910-096 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020  

Certificação Número: 2020032203310110586320 

Informação obtida em 30/03/2020 10:50:31 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consulta Regularidade do Empregador 	 https://consulta-crticaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

I of 1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.684.331/0001-20 

Certidão n°: 4596600/2020 
Expedição: 14/02/2020, As 10:21:22 
Validade: 11/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

22.684.331/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciora-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabaino ou comissao ae concillaaaa Frvia. 





DA SI A 
nistra o e Finanças. 

VIDANEI 
Secretário Munici 

Bonito MS, 25 de junho de 2020. 

604, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

CONSIDERANDO Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por 
meio do Decreto Estadual n°15.391, de 16 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 24 e inciso IV da Lei n° 8.666/93 e 
alterações subsequentes, 

Nos termos e considerações acima expostas, se justifica a aquisição de 
vestimenta tipo macacão de material polipropileno, conforme demanda encaminhada 

pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como na conveniência administrativa, pois, 
há risco iminente de vida de toda uma coletividade ante a letalidade do  virus.  
Emergencialmente também, se justificam as aquisições para proteção dos munícipes e 
de todo o quadro de servidores da saúde municipal, que tão bravamente se dispõe a 
enfrentar tamanha adversidade e consequências futuras. 

Rua  Coronel  Piled Rebua n° 1.780 Centro CNPJ n° 03.073.673/0001-60 
Fone/Fax 67 3255-1351 - 3255-1578 

Aft, 
Bonito 





 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO ,...nramarat,,aaningeraveseco.' 

DA: Comissão Permanente de Licitação 

PARA: Assessoria Jurídica. 

Estamos encaminhando o presente processo, na modalidade dispensa de 
licitação, para parecer jurídico. 

Atenciosamente. 

Bonito/MS, 25 de junho de 2020. 

V ter ollmann, 
Presidente da  CPL  

Rua Coronet Piled Rebue no 1.780 Centro CNPJ n° 03.073.673/0001-60 
Fone/Fax 67 3255-1351 - 3255-1578 





tigt,r71, 	 C)C, 

BOflJITO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

Assim sendo, ao Município de Bonito-MS, impõe-se a contratação de empresa para 
aquisição de avental e máscara cirúrgica descartável, para atender a demanda da 
Secretaria de Municipal de Saúde, para o combate ao COVID-19, conforme  art.  
24,  Inc  IV, da Lei 8.666/93, § 10,  art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o Decreto Estadual 
n° 15.391, de 16 de março de 2020. 

Assim sendo, a dispensa de licitação, para a contratação em tela atende  ãs  
finalidades próprias do Município, tem amparo legal e se acha de acordo. 

Portanto, satisfeitas as exigências do artigo supramencionado, concluo pela 
regularidade da dispensa em destaque, apta, portanto, para prosseguimento. 

Este é o parecer. SMJ. 

Bonito/MS, 25 de junho de 2020. 

MARCbS-PPIA 
Assessor Jurídico - OAB/MS 10.479-MAS. 

Rua Coronet Pilad Rebua n° 1.780 Centro CNPJ n° 03.073.673/0001-60 
Fone/Fax 67 3255-1351 - 3255-1578 	 ani 

Onit0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO SISTEMA DE COMPRAS E LICIT/01/4CA 

Página: 1 

I

% Desci 	Vr Total 

:ELAÇÂO DE VENCEDORES 

EkErcicio 	 • 2020 

Número da Licitação.: 188 

Número do Processo..: 285 

Tiro de Licitação...: DISP DENTRO LICITAC 

EMIRESA.:CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 	 CNPJ/CPF:22.684.331/0001-20 

ENDEREÇO:  AV  BR 14 S/N QD 040  LT  003E 	 BAIRRO: 

CEP: 74910096 	 FONE: 626230941Q 	 CELULAR: 62981043830 

BANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 4148-3 	CONTA CORRENTE: 44.495-2 

C3 )ADE : APAREC I DA DE -  

FAX: 

Marca Iti,M Descrição 

'WNTAL CIRV.GICO DES'2ARTAVEL 

VAL)R TOTAL POR FORNECEDOR  

Un. Medida  

UN  

Quantidade 

20C,  
1.780,900G 

1.780,0000 

Exercício 	 •  2020  

Winer°  da Licitação.: 188  

Wane=  do Processo..: 285 

Tiro de Licitação...: DISP DENTRO LICITAC 

EMPRESA.:AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

ENDUtEÇO: AVENIDA MADRI 

CEP: 79100430 	 FONE: 6733060966 

BANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 3497-5  

CNPJ/CPF:24.595.557/0001-80 

BAIRRO: VILA ALBA 

CELULAR: 67996076076 

CONTA CORRENTE: 44861-3 

C3 )ADE : CAMPO GRANDE - MS 

FAX:  

It( m IDescrição 

          

          

  

Marca Un. Medida Quantidade V 	Unit. 

 

% Dc I 	Vr Total 

18.200,0000 

         

 

4/4:3CARA CIRGRGICA DESCARTÁVEL 

        

   

CX 

   

]30 

 

Ustário: 	DANILO B. M. FILHO 

Imp esso  (Registros)  2 

N/A  Informática  



18.200,0000 

Departamenttrpras e Licitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 

VALOR TOTAL LICITAÇÃO 19.980,00 

SISTEMA DE COMPRAS E LICITACAC 

Página: 

R E LAgfito DE VENCEDORES 

VALOR TOTAL POR FORNECEDOR 

Usuário: 	DANILO B. M. FILHO  

Impresso (Registros) 0 

N/A  Informática 





     

 

Diário Oficial 

  

da Associacao dos Municipios do Mato Grosso do Sol 	municipailsrmatuantt Estatlo 10fin 

     

ANO XII N°2635 	Segunda-feira, 06 de julho de 2020 	 brgão de divulgação oficial dos municípios 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BONITO  

Secretaria de Educação e Cultura 

RESOLUÇÃO! SEMEC n°323 DE 01 DE JULHO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas temporárias a serem 

adotadas, no âmbito da Administração Pública da 

Rede Municipal de Ensino de Bonito - MS, para a 

prevenção do contagio da doença COVID-19 e 

enfrentamento da emergência de saúde pública. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto 
Estadual no 15.463/2020 de 25 de junho de 2020, o Decreto Municipal no 148/2020 de 26 de junho de 2020 e a Reso-
lução Municipal/SEMEC no 315/2020 de 17 de março de 2020. 

RESOLVE:  

Art.  1° Prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas Instituições Educacionais da Rede Municipal de Ensino no 
período de 01 de julho a 31 de julho de 2020. 0 retorno das atividades presenciais ocorrerá de acordo com panorama 
estadual e municipal de contaminações do  virus  Sars-Cov2 (Covid-19).  
Art.  2° As Instituições Educacionais da Rede Municipal de Ensino juntamente com a equipe pedagógica da Secretaria 
de Educação continuarão elaborando atividades pedagógicas programadas para serem executadas pelos alunos da Pré-
-Escola e Ensino Fundamental em regime domiciliar. A disponibilização das atividades, conteúdos e orientações serão 
realizadas por veículos digitais, tais como: Whatsapp, Youtube e plataforma  Genesis  Tecnologia e Inovação. Os alunos 
que não possuem acesso a internet e/ou equipamentos que suportem o envio dos materiais, deverão retirar apostilas 
impressas nas unidades escolares. A retirada  sera  feita de maneira controlada, seguindo as orientações dos órgãos 
sanitários.  

Art.  3° As datas referentes a Formação Continuada de professores, ao Programa Família na Escola, a Mostra Cultura e 
Festa Junina foram previstas em sábados letivos, de acordo com o calendário regulamentado pela Resolução SEMEC no 
320/2020 de 30 de abril de 2020.  

Art.  4° As medidas previstas nesta resolução poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município.  

Art.  5° Fica revogada a Resolução SEMEC no 321/2020 de 19 de maio de 2020.  

Art.  6° Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

ROSELI FÁTIMA GAMBIM 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Portaria no 003/2017-RH 

Matéria enviada por Perla Cristina Colombo 

Departamento de Licitação 

TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA 
N°. 113/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 285/2020 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de avental e mascara cirúrgica descartável, para atender a demanda 
da Secretaria de Municipal de Saúde, para o combate ao COVID-19, conforme  art.  24,  Inc  IV, da Lei 8.666/93, § 1o,  
art.  40  da Lei no 13.979/2020 e o Decreto Estadual no 15.391, de 16 de março de 2020 

Vencedor(es): 

Ágil Produtos para Saúde Eireli ME. 

Valor: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). 

Carmo Distribuidora Hospitalar Eirer  

*.r. 	1,780 ,0() Çum mil setecentos e oitenta reais). 

gOrI ota R$ 19 .980 ,00 (dezenove mil novecentos e oitenta  teaks).  

Dotagao Orçamentáriat 
12.00 - Secretaria Municipal de Saúde 

12.01 - Fundo Municipal de Saúde 

2.073 - Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronavirus 
10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão 

33.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte: 168331 
 — Recursos para ações SU6_—COVID 19 

www ..tartooficlatms.com.briasomasul  
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Câmara Municipal de Bonito 

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO PORTARIA No 04, DE 02 DE JULHO DE 2020. 
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oda "Central de Controle Interno do Poder Legislativo", fixando procedimentos de protocolo e 

LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA, Presidente do Poder Legislativo do Município de Bonito-MS, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com o Regimento Interno; e 

Considerando, que o papel do Controlador Interno, ligado hierarquicamente à presidência, é auxiliar os membros 
desta Casa de Leis, na gestão, contribuindo assim para à prevenção de falhas ou erros, na identificação e eliminação de 
possíveis desperdícios de modo a racionalizar as tarefas e rotinas administrativas, com intuito de aprimorar a gestão, 

f d • 
wsts çc\c\\AT\z,  p(Atce e e\aaT pmsk\le:s a\  has  OU real es, 
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11 as metas e os resu\tados da 
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."istruOes torrnaVaadas*, os contro\es sobre 
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adr66strzs;a0 `PaAica e as a\dades do ContreAe 
 Inter"  ou s 

 

o cumprimento das normas, dos valores 
m

orais e dos bons costumes, protegendo condutas \ega\s e preservaml„::\:a 

(kC) ZgelAe • 

da-e a inter-relaçao, a Integraçao, a re\nsao, a superv\s'ao de agSo tsCaVaadOra', a guarde 

	(3.\\,z3'., 

pUblico, tais com°.. a 
relac:a' o de. 

 custo benefido; • 
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Diário Oficial 
da Associação dos Municipios de Mato Grosso do Sol 

ASSOIVIASUL 
tisst(Wklat 1.44roxax  
Municipatismo stuarifie Estaito 

ANO XII N°2635 Segunda-feira, 06 de julho de 2020 
Data: Bonito/MS, 02 de julho de 2020. 

Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Bruna de Souza Xinnenes 

Departamento de Licitação 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL No. 41/2020 
O Município de Bonito - Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto no. 01/2020, 
torna público o resultado do processo supra. 

OBJETO: Registro de Pregos para aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do 
Município. 

Vencedor(es): 

Empresa: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
Valor: R$ 144.176,10 (cento e quarenta e quatro mil cento e setenta e seis reais e dez centavos). 
Empresa: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. 

Valor: R$ 124.441,00 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais). 

Empresa: Comercial  Mark  Atacadista Eireli. 
Valor: R$ 175.693,50 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). 
Empresa: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
Valor: R$ 254.702,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dois reais) 
Empresa: Inovações Comércio de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda ME. 
Valor: R$ 116.134,00 (cento e dezesseis mil cento e trinta e quatro reais). 
Empresa: Promefarma Representações Comerciais Ltda. 

Valor: R$ 31.183,50 (trinta e um mil cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos). 
Empresa: Rinaldi & Cogo Ltda. 

Valor: R$ 48.430,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e trinta reais). 

Valor Total: R$ 894.760,10 (oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta reais e dez centavos). 
Data: 03/07/2020. 

HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) 
vencedora(s). 

Odilson Arruda Soares 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por José Eduardo Miindel 

Orgão de divulgação oficial dos municípios 
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