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PREFEITURA DE BONITO 

CAPA DE PROCESSO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
POR EMERGÊNCIA n°. 225/2020 

Processo Adm. n° 332/2020 
AUTORIZADO: 22/07/2020 	 PASTA 01 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido 
de Covid-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Bonito/MS, conforme o  Art.  24, Inciso IV, da 
Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o Decreto 
Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020. 

REALIZAÇÃO DA DISPENSA: 22 de julho 2020 

VENCEDOR(ES) Nota de 
Empenho 

VALOR 

Martins Distribuição e Logística Eireli 1588/2020 R$ 28.200,00 

Bonito 
Prefeitura de 



Data: 	22/07/2020 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

A621 

4k4k7g;Se 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

N° 	253 

Tipo de Grupo: C MATERIAL DE CONSUMO 

Grupo de Produto: 339030 Material de Consumo 
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 779 

Código Descrição Unidade Qtde Valor  Unit.  Valor Total 
25872 TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS  UN  400,0000 90,2500 36.100,0000 

Subtotal 	  36,100,0000 

Valor Total: 36.100,000 ( trinta e seis mil e Cem reais) 

(ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

EmR2/07/2020 
ti4,446  

u
,
da Soares 
icipal 

Pagina 1 

Total 	  

(%) Ajuste 	0,00 

36.100,0000 

36.100,0000  

ABERTURA DE PROCESSO: 

Solicito ao excelentissimo senhor Prefeito Municipal, autoriza  ão  de despesa para atendimento do(s) Setor(es) e/ou Secretaria(s) 
acima discriminado(s), conforme dotações orçamentar' 	se 4: 4a 	ando a abertura do processo licitatório. 

rZgilM'mr  Er'ilson de Matos 
ip. 

 
. • 	I  It'  ipal de Administração e Finanças. 

FLS 

MODALIDADE 

Dispensa/Inexigibilidade 

Convite 

Tomada de Preços 

Concorrência Pública 

Pregão Presencial 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
	

Sistema de Compras e Licitação 
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REQUISIÇÃO N°: 00000375/2020  

 

   

Gestão 	2 -FUNDO MUNICIPAL DE SAODE - BONITO 	 Emissão: 22/07/2020 

Unidade 	• 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 Fonte 	• 114331 

Setor 	• 	1 - Fundo Municipal de Saúde 

Funcionário..: 96213868100 

Observação.: Solicitação de Compra de (400) Teste Rápido de Covid-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde do Municipio de Bonito/ MS , contra o COVID-19, conforme  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 	779 Projeto 	 2073 

Tipo 	C - MATERIAL DE CONSUMO 

Grupo 	 339030 - Material de Consumo 

Código Descrição do Produto 
	

Unidade 	Quantidade 
25872 TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS 	 779 	 UN 	 400 

, 

11 Respo • vel 6 

Usuário: DANILO B. M. FILHO 

Quantidade de Registros: 1  

N&A Informática - (67) 3348-2400 

Livia aria Silva Oliveira 
Se 	aria Municipal de  Saúde 

¡Decreto  152/2019 
CPF 317.846.308-96 

 

Ass•  ura  



22/07/2020 

Bonito  

orçamento - adm.compras@bonito.ms.gov.br  - Webmail 

FLS 

 

   

orçamento 
De: Rodrigo fernandes dos santos 

Para; Adm.compras@bonito.ms.gov.br  
Copia: 

Cópia oculta: 
Assunto: orçamento 

Enviada em: 22/07/2020 110:59 
Recebida em: 22/07/2020 1 11:00 

PREFEITURA....docx 1.47 MB 

segue em anexo o orçamento 

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=42a51bc68b593c459c487ee5f2f2d88a#/webmail/0//INBOX/page:1/MTAzMTA 	 1/1 



Código Qtd Und Descrição 

00002590 	20 CX 	TESTE SARS-COV2 (COVID-19) IGG/IGM C/20 

Fabricante 	Pgo Unit 	Sub Total 

1.950,00 	39.000,00 LECCURATE 

444 
Ast ha Med 

Equipamentos Hospitalares 

Cliente 	• PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO -  PREP  MUNIC DE BONITO 
Endereco 	• RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 694, 694 Bairro...: CENTRO 
Cidade 	• BONITO-MS CEP..: 79290-000 Fone..: (0067)3255-1856 
CNPJ/CPF 	03.073.673/0001-60 Insc.Est./RG...: ISENTO 

Total dos Produtos 	• 39.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  
Goiania,  22 de julho de 2020 

Pagamento: A VISTA 
Entrega: 20 dias úteis 
Fatura mento: 1.500,00 

1-67.955A24/0001.53‘' 
DEPROD,EP.OUIP,NOSPITALARESL7DA. 

Rua C-267 n° 315 - Qd. 613 Lt. -1  
SI.  Nova Suiça CEP:741.250-290 

LOIÂNIA' 	GO 

ASTRAIED .CO ,R001.;20V? F;OSPIVA,,,AF,E,SJYA, 

Rua 0-267 n° 315 - Nova Suíça - CEP 74280-290 - Goiânia - GO 
Fone: (62) 3092-3817 / Fax: (62) 3092-3816 



17/07/2020 	RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 - adm.compras@bonito.ms.gov.br  -  Web..  

Bonito 

RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 
De: vendas02@martinsdistlog.com.br  

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

Copia: 

Copia oculta: 

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

Enviada em: 17/07/2020 1 17:39 

Recebida em: 17/07/2020 1 17:40 

 

image002.jpg 16.97 KB 
PREF BONITO... .pdf 652.62 
KB 

SEGUE EM ANEXO 

Atenciosamente; 

Fernando Lurni 

 

Consultor de Vendas 

 

   

 

62 4013 5000/5024 

62 9 8406 6203 (9 

vendas02@martinsdistiog corn  br  

Martins Distrbuição e Logistica Eireli 

02.614.637/0001-01 

   

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

Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 16:02 

Para: vendas02@martinsdistlog.com.br  

Assunto: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

BOM DIA. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo em anexo. 

Favor preencher os campos valor unitário, dados da empresa, carimbo, data e assinatura. 

Qualquer dúvida entre em contato. 

Desde já agradeço e fico no aguardo. 

At.te 
DANILO B.  MONTENEGRO  
Prefeitura Municipal de Bonito/MS 

Setor de Compras 

Celular: 9 96370380 Whats: 99817-5454 

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=a75c86d53514729b26b9d7651f64b634#/webmail/OHINBOX/page:1/0TU5MQ 	 1/1 



Solicitação de Orçamento 

Norne/Empresa:MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI 

CNPJ: 02.614.637/0001-01 Insc. Estadual: 

Endereço:  AV  EURIPIDES DE MENEZES  SIN  QD 02 LOTE 24/25/26 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL VICE PRESIDENTE  JOSE  ALENCAR  

E-mail:  vendas02@martinsdistlog.com.br  

Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA Estado: GO 

Fone/Fax: (62) 4013-5024  Cep-  74.993-540 

Item Especificação Qtde UNO Marca/Modelo V. UNITÁRIO Valor Total 

1 

Teste Rápido para Diagnostico de 
Coronavirus 

• Reagente para diagnostico clinico 7, tipo: 
conjunto completo, tipo de análise : qualitativo 

anticoronavirus covid-19 igg e igm, 
apresentação: teste, método. 

imunocromatografia 

400 UNO LECCURATE RS 70,50 R$ 28.200,00 

Valor Total: 28.200.00 

lidtcl. 
•,n9n 

Este orçamento tem validade de 60 dias 

ue ut  

Ass: 

••=7 31ii4001 -0 i 
IARTINS DISTRILIÇ40 E LOGISTICA EREL  

INS. EST.  10.304.750-6 
Av. Euripedes de Menezes  

sin  Qd. 02 Lotes 24/25/26 
Pq. Industrial Vice Presidente Jose Alencar 

CEP: 74.993-540 
APARFCITIA nF GOIANIA GO  

Nome: 
CPF. 



SARS-CoV-2 
"ESTE RÁPIDO IgG/IgM  

COLLOIDAL GOLD IMMUNOCHROMATOGRAPHY 

LEPU MEDICAL 

S.  

FLS 
Qs  
e 

O TESTE MAIS CONFIAVEL DO MERCADO' 

AUTORIZADO 
IrW/43, Pelo  FDA  3008002401 

REGISTRADO 
Na ANV1SA No, 806384 I 00090 

AN VISA 

PRECISO 
Alta pureza de anticorpos 
com alta precisão 

EFICIENTE 
Resultados confiáveis em 
15 minutos  

1 

Leccu late 

SARS-CoV-2, 

Antibody Test 
colIoido golf I own unochromatography) 

20 Tests 

rpasent 

WO.* 

Of  CONVENIENTE  
gin  Funciona com o sangue da 

Oh. 



C; linha  iamb*  de qualidade 

6,  litho  de detet9:o 1gG 

- 	tinha de detecOo  

Odd° A.  Arnosa  de  Sangue  

Orificio B; Obi* do Reagent  

Teste de Anticorpos 	;,jki 	 IgM .14 14C ).• 

Incubaçao 
I ebre s 

Aatiterpos 

— 4 —7 
	

".7 	14 	21 	A 	35 
Dos apoo a Imo dos 6ramas  

OFEREÇA AOS SEUS CLIENTES O TESTE 
MAIS CONFIAVEL DO MERCADO 

LI  an  .Ana1 Sangue / Plasma I Soro 

2
.
; 
	

20u1 / Oui 	I Oul 

IS min 

1- JE. 	cs .a .1 20 testes por caixa  

an 	 I 4°C 30°C 

12 meses 

......_ 

Os anticorpos são secretaclos após a invasão 

do  virus.  A Irnunoglobulina. M (IgM) sai 

primeiro, atuando como o primeiro sinal da 

L

infecção. A Imunoglobulina G (IgG) sai mais 

tarde, surgindo corno urna reação mais forte 

e especifica contra o  virus.  

4:"IssIs 

•;;., 

. , 

;•;. 

;.4  

Passo a passo dos testes 

Pass°I 
de soro 

Deposite 20u1 de sangue ou I Oul 
ou plasma no orifício A 

o 

I 	 , 

1  

_ I 	s 

• 
• 

, linha do controle 
de  qua  idade 

1 

Passo 2 Deposite duas gotas 	80u1) da Nel;,:sioi G: linha de 

diluição do reagente no orif[do B. detecção IgG 

Inicie a contagem de tempo. 
; 	NI: linha de 

• i 	;:ietecçnão IgM 

; - 

1 

P 30 :3 O resultado do teste deve ficar 
visível entre 10-2.0min. Não eia o resultado 
após 20 minutos. 

; 	; 

I....epu Medical Technology (Beijing) Co.. Ltd.  

Distribuído por  Sterifartna  Produtos Cirúrgicos  Ltda. vendas@sterifarma.corn.br  ( I I ) 2421-2551 

L 
• 

Sterifarma 

rImIlioNnik„, 	‘, 





22/07/2020 	 adm.compras@bonito.ms.gov.br  - Webmail 

Bonito 

De: carlos eduardo 

Para: adm.compras@bonito.ms.gov.br  ,hospscjadm@gmail.com  

Copia: 

Cópia oculta: 

Assunto: 

Enviada em: 22/07/2020 I 09:54 

Recebida em: 22/07/2020 I 09:54 

PREFEITURA... .docx 886.83  
KB 	 PREFEITURA... .docx 1.56 MB 

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=42a51bc68b593c459c487ee5f2f2d88a#/webmail/0//INBOX/page:1/MTAzMDg 	 1/1 



FLS 

, 
(3 

MED  ROMA 
DISTRIBUIDORA  

CNN N° 07.385.033/0001-46  

Cliente 	• PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - PREF MUNIC DE BONITO 
Endereco 	• RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 694, 694 Bairro...: CENTRO 
Cidade 	• BONITO-MS CEP..: 79290-000 Fone..: (0067)3255-1856 
CNPJ/CPF ...: 03.073.673/0001-60 Insc.Est./RG...: ISENTO 

Código Qtd Und Descrição 
	

Fabricante 

003132 	20 CX 	TESTE SARS-COV2 (COVID-19) IGG/IGM C/20 
	

LECCURATE 

Total dos Produtos 	•  41.600,00 

Pço Unit 
	

Sub Total 

2090,00 
	

41.800,00 

Aparecida de Goiânia, 22 de julho de 2020 

• PAGAMENTO A COMBINAR 
• ENTREGA: 25 DIAS UTEIS 

• VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS 

r07.385.033/0001-461 
MED ROMA DISTRISUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA.ME 
Rua Ma Estrada Od. 114. Lote 02 

Vila  Brasilia  
CEP: 74645-2$0 

Jtagi Robeo bkim-ato L„, AP  OE  GOIÂNIA GO j 	 00"f 26s.comt:e'  

Rua da Estrada Qd 114  Lt  02 - Bairro Vila  Brasilia  CEP 74.905.290 - Aparecida de Goiânia -  Goias  

Fone (xx)62 - 3094-7746 Fax - 3094-7746  



Vir. Unitário 

95,75 

Valor Total  

Fornecedor  "A": 07.955.424/0001-59 - ASTHAMED  COM.  PROD EQUIP 	R$ 38.300,00  

TESTE  RAPID()  PARA DIAGNÓSTICO DE 
CORONAVIRUS 

UN 70,50 

 

104,50 90,25 

Vir. Unitário 	Vir. Unitário 	Vir. Unitário Vir. Unitário Vir. Unitário 

ompras e Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO Sistema de Requisição de Materiais  

Page  1  of  1 

ORÇAMENTO - MEDIA 

N° Cotaçãt 317 Exercício: 2020 
Preço Médio Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E 

Código Especificação Unidade  Qtde Valor Total 

Data Cotação :22/07/2020 	Data Encerramento Cotação :22/07/2020 

A+B+C+D+E : 3  Item 

400  1 	25872  36.100,00 

Valor Total 
 

Valor Total Valor Total 
	

Valor Total 
 

Valor Total: 	36.100,00 

Fornecedor "B": 02.614.637/0001-01 MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 	R$ 28.200,00 

Fornecedor "C": 07.385.033/0001-46 - MED ROMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA R$ 41.800,00 

Fornecedor "D": - 

Fornecedor "E": - 

96213868100 DANILO BRAJOWICHS MON" 

N&A Informática - (00xx67) 3047-2500 



e -  AUTORIZADO P 

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. 

OBJETO RESERVA: 

C

SOLICITADO POR: 

etor de Compras 

Data:  ez i1  1  7c=e--- 
Setor de Contabilidade 

Data:  2-2/  O  	 

Total  	  

0.0000 (%) Ajuste 

     

FLS 

cB  
314  

     

     

ESTADO DE DE MATv GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

Data 	22/07/2020  

N° 	253 

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 779 

Código 	Descrição 	 Ode Licitada 	Valor Licitado 	Total Licitado 

25872 	TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS 	 I 	400,0000 	 90,2500 36.1000000 , 
1 Valor 	 36.1000000 

 
, 

96213868100 	DANILO BRAJOWICHS MONTENEGRC 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BONITO DATA NUMERO 
--1 

SEQ 

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 22/07/2020 243 001 

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

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL PROGRAMATICA 

U.O. 

12.01 

PROGRAMA 

10.122.904 

PROJJATIVI 

2.073 

FICHA 

779 

NATUREZA DESPESA 

3.3.9.0.30.00 

FONTE RECURSO 

114331 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FuNgAo PROGRAMATICA: SAÚDE, DIREITO DO CIDADA0 

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

FLS 
15 

NATUREZA DE DESPESA: Material de Consumo e FONTE DE RECURSO: Ações de saúde enfrentamento do COVID 19 	 ., 

CREDOR: 	 

OBJETO DA RESERVA ORÇAMENTARIA: 

TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE CORONAV1RUS 

PEDIDO (Nro/Gst/Exer): 253 / 2 / 2020 

LICITAÇÃO: 
--...., 

Atfi, 

PROCESSO:  

0 CREDITO DISPONÍVEL FOI 
ATUALIZADO DE ACORDO COM A 

DISCRIMINAÇÃO AO LADO 

SALDO ANTERIOR 

300.000,00 

VALOR RESERVADO 

36.100,00 

SALDO ATUAL 

263.900,00 

SALDO PROCESSAR 

36.100,00 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

R.F: 2021 - 22/07/2020 = 36.100,00; 

TOTAL 36.100,00 

Autorizo a realização d- .espesa e/ou licitação socilitada, posteriormente determinando a emissao da Nota de Empenho e o Pagamento de 
Acordo com a Progra 	a,  ao Financeira. 	 -- 

, 	..: 	- ,. 

"---- 
LIV , 	RIA SIL A OLIVEIRA 	darr  ON  DE MATOS 

S'  NZ  TI. : ±- ro' 	SAUDE 	 -- 	. E ADM.E FINANÇAS 

Emitido Por: APARECIDA T. DE SOUZA 



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BONITO DATA NUMERO SEQ 

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA 23/07/2020 253 001 

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL 	 N° da Reserva Orçamentária: 243 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

U.O. 

1201. 

PROGRAMA 

90.4. 

PROJJATIVIDADE 

2.073 

NATUREZA DESPESA 

3.3.9.0.30.00 

FONTE RECURSO 

114331 

UNIDADE ORÇANENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNÇÃO pRoGRAmmick SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO 

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

FLS 

NATUREZA DE DESPESA: Material de Consumo (3  
1 

FONTE DE RECURSO: Ações de saúde enf rentamento do COVID 19 

CREDOR: 	 

OBJETO DA RESERVA ORÇAMENTARIA: 

, 

	

0 CRÉDITO DISPO 	E FOI ATUALIZADO DE ACORDO 

	

COM A 	IS - MI NAÇÃO AO LADO 
SALDO ANTERIOR 

26 .900,00 

— 	------'- 

VALOR AN ULADO 

7.900,00 

SALDO ATUAL 

263.900,00 

.1 
_ 	 AI  

/AV. , 	 .401°00000"  
f 	if"  

1_1mA( - • SILVA OLIV 	- , 	 div,!,-,i  le  N DE MATOS 

-7-R ETARIA D 	: 'UDE 	 SEC.  DE ADM.E FINANÇAS 

Emitido Por: APARECIDA T. DE SOUZA 



LEI ORGÂNI 
DE BONITO 

Mato Grosso do Sul 

3  

CAPITULO 
DOS ATOS MUNICIPAIS 

Seção I 
Da Publicidade dos Atos Municipais  

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

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

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

§ 2° Nenhum ato produzira efeito antes de sua publicação. 
§ 30  A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, 

poderá ser resumida.'"'  

Art.  92. 0 Prefeito fará publicar: 
I - diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia 

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

despesa; 
Ill - mensalmente, os montantes de cada um dos tributos 

:arrecadados e os recursos recebidos; 
IV anualmente, até quinze de março, pelo árgão oficial, as 

tontas da administração, constituídas do balanço financeiro, do 
.„, Alanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração 
AS variações patrimoniais, em forma sintética.' 

Seção 
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 
Prefeito ou. pelo Presidente da  Camara,  conforme o caso, ou por 
funcionário designado para tal fim. 

§ 2° Os livros referidos neste artigo poderão ser 
stibstituidos por fichas ou outro sistema, convenientemente 



f ,  eh.  

Nels Vieira dos Santos 
l° Secretário 

2° Secretário 
(inexistente) 

FL8 

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 

EMENDA N° 08 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL  
De 22 de janeiro de 2010 —Publicada em 22 de janeiro de 2010 

Da nova redação ao caput do  Art.  91 da Lei 
Orgânica Municipal e da outras providencias. 

A Mesa da  Camara  Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, nos 
termos do § 20  do  art.  43 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte 
emenda ao seu texto:  

Art.  1°. o 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 à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Teté Faria, 22 de janeiro de 2010 

Luisa Aparectda Cavalbeiro de Lima 
Presidente 

/"" 
Reginald° do 	unes  Rocba 

Vic 	es dente 
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2401/2010. de 07:00 	 Pregoeiro 
J. de Moura Assinada w 
horm. 	 AVIS13 DE IJCITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N 019/2010. 
A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados 

realização do Pregão Presencial n 019/2010, processo n: 0735/2010, tipo menor 
preço. Oblate: aquisição de  combustive! (Oleo  Diesel), para atender transporie de 
Amos cursando faculdade  ern ()taros  murdcipios. conforme solidtação da C.I. 039/ 
2010 a pedido da Secretaria Municipal de Admaustração, conforine especificado no 
anexo I - ternio de refeltneja do Edital. O Edital  °Mara  disponivel, mediante o ressar
cimento de  =Ms  no valor de  Fl$  10,00  (des)  traio, a partir de 2401/2010. de 07.00 
hs, as1100  ho.  e de 13:00  ho.  is 17:00 ha. Endereço: An. Antonio J. de Moura  Narrate  
ni 991. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 19/02/2010 is 13:30 horas. 

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

	

PregOeiro 	• 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 01812810. 

A faeleaura Muuicipal de Nova Angradina lorna priblico  ass  interessadus a reatza-
ção do Pregio Presencial mi 018/2010  Proconsul  9611/2009,  tam moor  prego. Objeto: 
Aquisição de  playground,  para atender 'Praça Cecilia Ouenanciarto de Lima', conforrne 
soliclação  &CI  n • 262/2009, a pedalo da Secretaria Municipal de inlraestrutum conforme 
espedficado no arras I - terrno de mferancia do Eddal. O Edilar estara disponivel, mediante 
o ressardmento de custas no valor de 065,00 (alma) reais, a padir de 29,01/2010,  dc  
07:00 hs.as 11:00 hs.e de 130Ths. as 17:00  he  Eadereça Av.  Arnow  J. de Moura Andiado  
re  091 Ermega e abertura das Propostas-.  Dix  1902/2010 as 0930 horas. 

Nova Anchadina MS 28 de Jarterrin de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

Pregoeiro 

AVISO DE IJCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N • 02012010. 

A Prefeitura Municipal de Nova Anthadina soma priblico aos interessados a rea-
lizaeAo do Pregão Presencial  in  020/2010 Processo a 0270/2010, lipo menor prego 
Objeto: Aquisição de materiais, para atender reparos e ineritliene40  env  telhados da 
Fabrica de Bloquetes Municipal e Predio da Preteitirra Municipat, conforme solicitação 
da  CI  n 036/2010. a  Wino  da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sonforme espe-
cifirado no anexo 1 -  tar=  de referancia do Edilal. O Edital eslarã disponivel, mediante 
o ressarcimento de custos no valor de R$ 560 (dana)  rears,  a par*  tie  2901/2010. de 
07:00 Es. As 11100 Isv. ode 1300  be.  is 17:00 Irs. Endereço: Av. Antonio J. de Moura 
Andrade n- 991. Entrega e abertura das Propostas: Dia 1902/2010 as 14:30 horas. 

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

o dia: 14/01/2010 na 
10845/2009, referente 
ansporie Escolar  

minim°  36 lugares,  
Lamm,  que ateride os 

localizada no Distrito 
. nos periodos, matu-

lir edital e especificado 
7010, observadas as  
manna  condições  pre- 

,meço  Unit.  
ire lan rodado  
ifs('  

I dia: 13/01/2010 na 
10043/2009, referente. 

ranaporte Escolar od-
or, illinan0 36 lugares,  

Eosin°,  que atende os 
dislrilo de Nova Casa 

Ia Fortaleza na BR 267, 
do matutino, conforme  
So hairdos  no croqui,: 
rorpinclticaila no anexo 

no unit. • 
or Ern  rodado  R$ 

DECRETO 00002  DE, 04 DE JANEIRO DE 2010. 

C 	
ft

ISPOE SO8RE A PERMISSAD DE USO A TITULO PRECARIO DAS DEPENDER- 
UEABITaAA OLARIA MUNIOPALE DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

PREFEITO MUNICIPAL  OF  BONITO, Estado do Mato Grosso do Sul no uso  
deg  etribuiçosis.que  he condom  o artigo 66, indso VI e 92 do artigo 10$, da Lei 
OrganIca Municipal. 

DECRETA: 
An. I. Permite, a titulo precario e oneroso ate 31/dezembro/2010, podendo 

ser ptorroarado por igual  oarlock),  caso de propriedade do Municipio. matriculada  
nation  8.299, de 24.10.199001 de Bonito- MS. em sendo alenas uma  area  
5.600m,  (deco  mil e seiscentos metros quadrados), bem corno 3  (trip)  harm- 
oDes, com indalacao 	seal Durham,  04 (guano) lamas e  queen  para 
tijolos, bem OHM retlrada de  Braila  do local,  MBA  MA seja provIdenclada a 
precedente licença embiental para extraçao, as expensas do permissionirlo, 
localizada no 'Oidtrito Industrial', I pessoa puldica de direito privado, a seguir 
'relacionada: 

Empresa Pedro Barreto dos Sattos - ME -inscrita no CNPJ/ME. N 08.345,016i 
0001-48,  coin  sede no 'Distrito lndustriar desta cidade. 

Artigo 2,  - A perinIssio de uso a Maio precário  sera  tormalizada e definida 
por Mono circunstanciado, denomiaado 'Termo de Uso e Responsabilidade'. 
. 	An. 3i. Este decreto entra emngor  ;la  data de sua afixação no  atria  do Poder 
:Executivo Municipal, e publicaçao simullanea rio Orgao de  ¡moralise °Halal  do 

aos moldes do aniso 910 § 1. da Lei Organica Muntapal.  
JOSE ARTHUR  SOARES DE FIGUEIREDO,  

Beloit°  Municipal, 

DECRETOS'  OM OE,  05 DE JANEIRO  OE  2010. 
DISPÕE SOBBE SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS  DUE  MENC1. 

TINA PORANULAÇAO DA OU)  RAG  PROVIDENCIAS 
: 

	

	0 PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
;atribuktes que the.confere o artigo 66, inciso Vida Lei Organica Municipal, bern como 
asa Lei  an.  1.186, de 25 de novombrode 2000v disposiçoes da  Len.  4.320/64. 

DECRET: • 
• Art.  1 N 

A
os termos do  Art.  lida Lei  re.  1.186, de 25 de novembro de 2008, 

:suplementa por anulaçao as unidades orçamentárias que menciona, discrimina- 
-das corno segue: _ 

SUPLEMENTAÇAO: 
05.00-SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

• 05.01 - Fundo Municipal de lovestimento Social 
M.244302 - Desenvolvimento de  Wes  de Proteçao Social Básica 
7016 • Investimenlo Social para o Desenvolvimento da Sociedade Local 
33.90.32.00 • Material cle Consumo - Valor R$ 2.000,00(Dois mil  mats)  
06.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
06.01 - Fundo Municipal de Solado 
10.004.306- Saúde,  Bern  Esta.para uma Populaoao 

33,00.39.00-Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica - Valor RS 
72.0013 

2.0

0

-1

0

8 - Desenvolvimento de rides da Saúde de Atençao Básica 

, (Santa odeio mil reals). 
• TOTAL oAs SUPLEMENTAÇOES RS 74.000,00(Setenta e quatro mil reais) 

ANULACOES: 
05,99-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
05.01 - Fundo Municipal de Imestimento Social 
08.244.302 - DesenvoMmento de Ações de Proteção Social Básica 
2.016 • Investimento Social paia o Desenvolvimedto da Sociedade Local 
33.50.43.00 -  obvenções Saiais - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais) 

mil reais 
400 52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Valor R$ 1.000,00( 1m 

. 	05.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
06.01 - Fundo Municipal do  Saida  
10.301.300 -  Sadao  da Saúde PúblIca Monicipal 
2.018 • Desenvolvimento das Atividades ele Saúde Pública Municipal 

, 	44.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente -. Ficha 169 - Valor R$ 
2000.00(0°1s mil  rearm  

LEI fr1 .190 DE, 25 DE JANEIRO DE 2010. 
Adota o Diária  Wicks'  dos Municípios  du  Estado do Mato Grosso do Sul, 

instdutdo e administrado pela ASSOMASUL. como  mew  oficial do publicidade dos 
Mos normativos  e  administrativos do Municiplo de Bonito • MS. 

O Prefeito Municipal do Bonito. Edado de Mato Grosso do Sul, no MO de suas 
atribuições legais,  ton  saber que a  Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:  

Art.  1-  . 0 Diário Oficial dos Municípios do Estadia do Mato Grosso do  Std.  
instituido e administiado pela ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO MATO GROSSO 
DO SUL (ASSOMASUL), par meio da Resolução  re  001, de 21 de outubro de 2009. 
eu meio  °tidal  de publicidade e divulgação dos atos normativos e admhastrativos 
do  Munich*,  de Bonito • MS.  ban  Gordo dos Orglos da administração. mariola 
suas autarquias e fandacMs.  

Art.  2 . A edicao do Diurno Oricial dos Municipios 	Estado do Maio Grosso 
do Sul sara realizada em inei0 eletrianiqu e ateralera aos requisitos de autentici: 
dado. integridade. validade  surf  dica e interoperabilidade da  !of  ra-Estrultna dn 
Chaves Publicas Brasileira - lt,P Brasil, insliiiiirla pela Medida Pronnsória a- 2200-
2, de 24 de agosto de 2001.  

Art.  3. A edloao eletrônica do Diário Oficial dos Municipios do  Wads  do 
Mato Grasso do Sul  sera  dIsponibilizada na  node mondial  de computadores, no 
endereço eletrônico www.dianomunicipal.com.bilassomasul, podendo ser con-
sultado sem custos e independenlemente de cadastramento.  

Art.  4 -  . As publicações no Mario Oficial dos MunicIpios do Estado do Mato 
Grosso do Sul substiturrao quaisquer outras fonnas de publicagao utilizada.  pelo 
Munidpio, exceto quando a legislaçAo federal ou estadual exigir outro  mew  de 
pubficidade e dlvdler 	

litk%  in 
lo  dos atos administrativos.  

Mt.  5.. Os 	es autorais dos 	unicipas publicadas no  Dario  Oficial doa
Mandan-as do  Est.*  Mato Grosso do Sul são 	ao  Mtn  icipio de Bonito - 

Parágrafo tinice. O Muniçirpo  optima  disponibilizar  sepia  da varsão impres-
sa do Diana  Ohba  dos Municipms do Estado do Mato Grosso do Sul, madiante 
solicitação e o pagamento do valor correspondente a sua reprodução.  

Art.  6-. A reamansabilidade  ado  conteúdo dapotecaçâsé do orpao  Qua  o produziu. 
An. 	Muarciplo ficaautonzado a contrIbuir para a ASSOMASUL, de acor- 

do com o valor fixado pela assembléia4eral, mensalmente. 
ArL 4. As despesas com a  exec  • o da pmente Lei corterio conta das 

dotações orçamentánas poaprias,  cons  deradas as disposições do orçamento 
ingerlta e vindgures. 

• Art.  4. 0 Poder Executivo regulamentara a  uremia  iel no prazo de 30 
(trinta) dias.  

Art.  10. Esta Lei  antra  -em vigor na data do sua publicaoão.  
JOSE ARTHUR  SOARES  OF  FIGUEIREDI). 

EMENDA1008 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
00 22 de janeiro de 26111 Publicada em 22 de janeiro de 2010 
Ola nova reda.,o ao mina do  Art.  91 da Lei OrgDnica Municipal  add pupas  

provjclanclas. 	• 
A Mesa da  Camara  Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, ires 

termos do § 2 do  art.  43  Oa  Lei Organica do Municipio,' promulga a  simulate  
emenda ao seu  tent>: 

Art. 	c_aput do  art.  91 da Lei Organica Municipal. passa a vigorar coei a 
se-guinte redaçao:.  

'Art.  91. A pubSraanana das leis e dos atos  municipals far-se-a  ern  MO° da Mimeo-
sa local ou regional ou por afixacan na  setts  da Prelatura ou da Ca-mara Manipanal 
conforme o case, super meio de  Dubs  Oficial Eletrônico, insttaido por lei propna  
	 (NR) 
Art.  2, Esta Emenda à Lei Orgânica  antra  em vigor na data de sua publicação.  
Nokia,  Telé Paria. 22 de JaneIro de 2010 
LuIsa Aparecida Cavalheiro ao Lima 	Reginald°  dos Reis Nunes Rocha 

Presidente 	Viar-Presidente  
Nelsen  Vieira dos Santos 	2 Secretária 

1,  Secrettrio 	 (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 Câmara 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. 

Rim ( r(mel 	 n° 1.781) Centro (NP) 	03.t 	 .11-60 

Folly/Pox 67 255-1351 255-1578 
64'01LITo 
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*bute 

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 à sua reprodução.  

Art.  6°. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produ-

ziu  

Art.  7°. 0 Municipio 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. 

Oti O 



FIGUEIR SOARES 

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

S 
22 
e 

*lime 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE BONITO 

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

dias.  

Rua (:oronel Pilad Rchwi n° 1.780 (:entro 1.;NP1 	03.0771.673/0001-60 
I ...)ne /Fax 67 255..1351255:1378 

gmulkilTO 



.20;01/201C. de 07:00  
kJ.  de Moura Andrade ra 
30  Nor*. 	 AVISO  tit  cictrAcAo 

rREGAo OREstileut.16.  019/2510. 
A Protetora Municipal de Novar,Artdradina  Ionia  público aos ano assados 

realaa00-do-Preik.Resehplal n. .01912010, processo ra 07352010 tipo  minor  
preço  DONE  aquisibee de  combustive( Olio 	Darn  atender nansporte de 
alunos cursando.laciAdade em outros.inuaiciplos. =forme solintação da Cl 039/ 
2010 a perldo da Secretaria Municipal de Administração. confonne especificado no 
mar) - Mono de reterencia cio Edital O Edital estará disponivet inedialne o ressar-
CimentO  di  buitos fie valor de RS 1000 (doa) Mai's a  punk  do 29/912010. de (170))  
lo 	ll DOErs e 01300 hs. as 1700  hi.  Endereço Av. AntonieJ de Moura Andrade 
ir' 991. Entrega e abedirra das Propostasf  Old  14102/2010 .as 13 30 horas 

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2010. 
dilbeno  Barbieri  

Pregoeito 

.Ayisoxycn'ACAD.. 
mcio-Mstiicyu. ot.,  018/2010. 

A Prelertuie Municipal di,NoyeAndialSia tortiapedian aos interessados a  rule.  
çan do  Regan  Presericiatk 018/2010 Prosperais 961112009. ano  manor  meço Ooreto 
Aquisição de piayground.  pars  ateimfer  ?rap:  Combo  Ou.enenciano de tima conforme 
solicitaneo da  CI  n 262/209.-a gedido da Secretvia MursoloM de InfraesInsufs.ContOalle 
especificado no  entail-  %Irmo de felerteitedo  Edit*  0 Cdirar  egad  rfisoonive meaiaree 

ressarcimento cristcP rao: valoi sle13,00  (Once) man.  abano de 29012010 
0700 hs. as 1100 frs. eda12.l)Elbuàsl100t Eoliieço. Av. AreOri0.1. de Moura Andrah 
is 991 Entrega e abertirra das Pirçoitas 090:. 19/92,12010  Ss  0910 floras 

Nova Andradlna- MS 28 de Janairb de 2:010.  
Gilbert!) Barbieri  

:Pregoeiro 

• 01115000 LICITAÇÃO 
PREGÃOPFiESENCIÃL.N.; 020/2010. 

A Prefedura Municipal de Nova Andridinatornaotiblico aos interessados a ren,  
lizt00 do Pregão Presendal o 2202010PeOcessii0 02702010,  lips manor  prebI. 
Obturo Aquisição de maleriais, pare-  atender riparos e manutenção em telhados  di  
Fabrica de Bianantes Murankaate'Preclio daTTanedina Municipal conforrne scantaçan 
da Cl n 036/2010 a  pan*  da SananadaMunicipal de Inlraestrutura. conlorme estar  
offload°  no anexo I termo de relerancia do Edibil. 0 Edit:ill estará dispooArel.  mediae  
o ressarcenemo de custos no valor de RS 520  (droop)  reais a  parer  de 29/011010. de 
0760 ris as 11:00 hs. e de 1300 hs. as 17:00 hs. Encieroso. As  Anion*  J_ de Moura 
Andrade ri- 991  Embers  e abertura das Propostas: Dia: 19022010 as 14.30 horas 

Nova Andradina MS 28 de Janeiro de 2.010. 
Gilberto  Barbieri  

Prigianird- 

no  Or  14/01/2010 na 
• 4012009,  'ermine  
TrildWri Escolar  vet.  

40.001M0 36 lugares.  
Ens* eye  atende os 

giglii,ada no Distrito 
lia.V.Pariodes.  mour-
ner  a especificado 
720. 	kiliseroadas as  
tea*,  condições we-
er/00, 
Pi 	fieis, 
per 	iodado RS 
200  

lo  dia: 13/01;2010 na 
10643400. referente 

Ne.tpOrte Escolar uni-
ardendo 36 lugares. 

Pneino que atende os 

I

o  *sotto*  Nova Casa 
ia:Fprialleza  on  BR 267 
idoniedritino. conforme 
de bile* no croqui. 
eskeifidado no anexo 

'roço Und  
lot iron  rodado RS 
I.00 

RIOS OFICIAIS .. SextaFeira, 29 de Janeiro de 2010 

,. 	•.- 	- 
IXCRETO 111.017 DE, 481 J.iriE11100E10.  

ICI 	Oku Atk AOIARIA MIOICIPAL,_ OkOtffRuSIPROV ENCIAS. 
D 	4TBE An RMISSACIOE AMEN441  ILIDAS  DEPENDEN- 

I 	OP13EFE1 0.MUNICIPAL OE 130MTD. EstadfantIfilatkGrode0,183"Sul, no  uso  
ides atrantr.  que  !he confers' o arlige 66, Indio-A-AA do  Antigo  105,  da  Lei 
lOrgint

i
w• animal. 	 . 	. . 

Art: 1,..  Permite,  a tiApentri.o e orlarbS0 a iBliientan/2010,podendo  
•ser prorrogado por  leant 	.uso  da,Mo0 	

0.-sandil Algh34'. 
*Aid 1 i*;:melada 

!soh O-n: 8.259, cle24.1671M41=an Bonito :;:11 .41 11flia Arai 
5.606111 {6K° mil e sdistentris ma*oo 	dradqujie• ,anritcP011.40141:4arra. 
'ales. CORI inStalaple ellitricip.  sern-banherfo, SIC 	Jorntvdeldentja;  pura  
'inks,  bem ainda retirada  de mild de TOcata.- 
:Prectidorde keno  ambientai. sara  extrawbv.ôni_ :: s. .dgaerrifigs.onarre. 

7-rtfAdorr a 

'10e;iligda no 'Onto lndtiStnal . 0-pessoa  nuldanederaTfire. Ea.-PM:WI I. $090,  
setae'  nada; 	 • 	,; .--,, , ..- 	:.. . 

09014. 21m.1...7grire,:mmtrierk 	-- tv-vm,,waso.,"6' 
. 	Anigo .2. - A  permissão  de tiso dItItUIMP7  '-'4 : .. • 6011010410e„definIcia 
;Om  teimo  cucuristanciado, dansfllluauto 0Igagao • •=1/1s#41.11e-yonwirotie 
. An 3.: Eili demean antraanivIgor.dar 	. ciabfoibWitr,do lode; 
;Executive Mupielpal, 

JO.  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BON/TO 

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. 

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, e, 

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

DECRETA:  

Art.  1°. 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) Bela  Mara  Sanches Cardoso — Secretária; 
c) Milene Oliveira Gomes Rosa — Membro.  

ii—  Membros Suplentes: 

a) Perla 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. 

ODILSON 	 ARES 
Prefeito M 

Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS 
Fones: (67) 3255-1351 - 3255-1578 - CNP.3 03.073.673/0001-60 
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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 licita cio Pregao 
Presencial para o exercício de 2020 e 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, bem como ao disposto na Lei Federal no 10.520, de 10 de julho de 2002, 

DECRETA:  

e  

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  firmer  editais e documentos da 
modalidade pertinente: 

I - PREGOEIROS: 

a) Jose Eduardo Mundel, 

b) Luciane Cintia Pazette; 

c) Fernanda Siqueira Artigas. 

II - EQUIPE DE APOIO: 

a) Bruna de Souza Ximenes; 

b) Naiara Vieira dos Santos; 

c) Patricia Aparecida 3ara Garcia; 

d) Marcelo Danilo Godoy; 

e) Andre  Luiz Morais de Almeida; e 

f) Fabiane Duarte.  

Art.  20. Estende o período de trabalho dos pregoeiros e da equipe de apoio, caso necessário à conclusão dos trabalhos 
pertinentes aos certames.  

Art.  3°. 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. 

ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Gabinete 

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 
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 operacionalizaçâo 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 - Secretaria; 

c) Milene Oliveira Gomes Rosa - Membro. 
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Õrgio de divulgação oficial dos municípios 
II - Membros Suplentes: 

a) Perla Cristina Colombo da Costa; 

b) Aparecida Corrêa dos Santos.  

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

Art.  30. Este decreto  antra  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 N° 003/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. 

Designa servidores para exercer a fungSo de Fiscais dos Contratos Públicos para o exercício de 2020 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 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 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 exercido de 2020, os servidores públicos  municipals,  conforme indicação abaixo: 

I - Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 

a) Lucas  Brit()  de Souza; 

b) Anel  Caceres;  

C) Ramão Souza Martins; 

d) Ana Carla Leite; 

e) Paulo César Rosário; 

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) Hélio Candelário Samaniego; 

m) Gersiel Pio; 

n) Fabricio Alexandre de Souza  Constantino;  

o) Leandro Perandre Macedo; e 

p) Evandro Maciel Trindade Ferreira. 

II - Secretaria Municipal de Saúde: 

a) Tânia Regina  Palm  Cavalheiro; 

b) Leida Cardoso; 

c) Gisela Jacques  Flores; 

d) Ingrid Suellen  Garcia Rocha; 

e) Paula Cristine da Silva; 
www.dlariciondalms.com.briassomasul 3/40 
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MUNICÍPIO DE BONITO 

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

Designa servidores para exercer a  fun*  de Fiscais dos 
Contratos Públicos para o exercício de 2020 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 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 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.  1°. 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) Anel Ciceres; 
c) Rama() Souza Martins; 
d) Danilo Bradowichs  Montenegro  Filho em substituição à Ana Carla Leite; 
e) Paulo César Rosario; 
f) Aparecida Trelha de Souza; 
g) Silvio  Cesar  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. 

II — Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Tânia Regina Paim Cavalheiro; 

Rua  Corona]  Pilad Rebua, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS 
Fones: (67) 3255-1351 - 3255-1578 - CNP) 03.073.673/0001-60 



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

ill  — Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
a) Vanderlice Maria Nascimento Barros  Perin;  
b) Raphael  Secco Baloti Rosa; 
c) Claudia de Castro Carvalho Mundel; 
d) Vênia 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 Magalhães; 
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 Comercio: 
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 

Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS 
Fones: (67) 3255-1351 - 3255-1578 - CNPJ 03.073.673/0001-60 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

b) Moss°line 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 preço;  

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. 

Rua Coronel Pilad Rebua, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS 
Fones: (67) 3255-1351 - 3255-1578 - CNPJ 03.073.673/0001-60 
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Drgito de divulgação oficial dos municípios 

PREFEITURA MUNICIP 

:Ft91:1n7°   
Gabinete 

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

Declara ponto facultativo no dia 20 de abril de 2020 e chi 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 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 contágio da doença COVID-19 e o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavirus (SARS-00V-2), no território sul-matogrossense, 

DECRETA:  

Art. lo  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.  20. 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 Or-
gânica Municipal. 
ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Gabinete 

DECRETO No 087/2020 DE 13 DE MARÇO 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 institufdos 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 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 Cáceres; 
c) Rama° Souza Martins; 

d) Danilo Bradowichs  Montenegro  Filho em substituição 6' Ana Carla Leite; 

e) Paulo César Rosário; 

f) Aparecida Trelha de Souza; 

g) Silvio César Soares dos Santos; 

h) Adriana de Souza Mendes; 
I) Fernanda Almeida  Marks;  
.1) Maria Helena Gomes em substituigao á Jaqueline da Silva Plácido; 

k) Hélio Candelário Samaniego; 
I) Gersiel Pio; 
m) Fabricio Alexandre de Souza  Constantino;  
n) Leandro Perandré Macedo; e 
o) Evandro Maciel Trindade Ferreira. 
II - Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Tânia Regina Paim Cavalheiro; 
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b) Leida Cardoso; 

c) Gisela Jacques  Flores; 

d) Ingrid Suellen  Garcia 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) José 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  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) Katielly 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.  Sao  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. 
ODILSON 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. 

da legislação pertinente, ficando os argaos—mt ressados 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.  8o 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. 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

atribuições legais decreta:  

Art. lo  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 Aquidauana em decorrência da pandemia causada pelo 

Coronavírus (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, à abertura de crédito 

extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §30, 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, remanejarnento, 

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 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 

preços comprovada por documentos idôneos.  

Art.  50  Os atos e despesas decorrentes 
da sltuagao 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 

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

Deputado PAULO CORRÊA 

Presidente 

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. lo  Fica reconhecido, exclusivamente para 

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

20'00, o estado de calamidade pública no Município de Bonito em 

deLorrência 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, â abertura de crédito 

extraordinário nos termos previstos no  art.  167, §30, 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 40-I da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 
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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.  

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.  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 

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.  80  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 CORRÊA 

Presidente 

extraordinário nos termos previstos no 	 , 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 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 precedidos de pesquisa de 

pregos comprovada por documentos idôneos.  

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 Feaeral 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 

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.  

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 no 101, de 4 de 

maio de 2000, o estado de calamidade pública no Município de 
Miranda 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 crédito 

Art.  7o 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. 

Campo Grande, 17 de junho de 2020. 

Deputado PAULO CORREA 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N0  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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado de Mato Grosso do Sul 

DECRETO N° 148/2020 26 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 der outras 
providencias." 

O 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 As 
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 no 04/2020: 

DECRETA  

Art.  1°. Ficam suspensas até o dia 31 de julho 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 no 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; 

II. Ginásio de Esportes, Quadras poliesportivas, Estádio de Futebol Municipal; 
111. 	Boates, danceterias, salões de dance; 

Rua Coronel Pi  lad  Rebua n° 1.780 Centro CNPJ n°03.073.673/0001-€O 
Fone/Fax 67 3255-1351 - 3255-1578 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado do Mato Grosso do Sul 

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. 

§4°. Fica autorizado o funcionamento das Agências e Operadoras de Turismo, 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, corresponsaveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no 
protocolo, estando sujeitos As sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

§5°. Ficam autorizados TODOS os hotéis, pousadas, albergues, pensões, catnpings, casas de 

aluguel,  flats  e todos meios de hospedagem cadastrados no airbnb e outras plataformas 
digitais o exercício de suas atividades comerciais, desde que observadas e adotadas as 
medidas constantes no protocolo de biossegurança apresentado pela Associação Bonitense de 
Hotelaria — ABH e aprovado pelo Municipio, ficando os estabelecimentos, corresponsaveis 
pelo fiel cumprimento das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos As sanções previstas 
no artigo 10 deste decreto. 

§6°. Ficam autorizados a TODOS os atrativos turísticos públicos e privados, o exercício de 
suas atividades comerciais, 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, 
corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos As 
sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.2°. Fica autorizada até o dia 31 de julho de 2020 a entrada de ônibus, microônibus, "motor  
homes", vans  de fretamento e/ou transporte de turistas no território do município, desde que 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado de Mato Grosso do Sul 

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, corresponsáveis pelo fiel cumprimento 
das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos as sanções previstas no artigo 10 deste 
decreto. 

Art.3°. Fica autorizado o comercio de ambulantes nas vias de circulação, calçadas, praças. 
parques e congêneres até 31 de julho de 2020. 

Art.4°. Os bares, conveniências e similares, ficam autorizados a exercerem suas atividades 
comerciais desde que obedecidas as medidas implícitas nos protocolos de biossegurança 
apresentados ao Município pela Associação Comercial e Empresarial de Bonito — ACEB e 
pela Associação Brasileria de Bares e Restaurantes - ABRASEL  

Art.  5°. Fica proibida a permanência de pessoas nas calçadas de suas residências, com o 
propósito de se agrupar, com qualquer finalidade, como rodas de conversa, ingerir bebidas em 
geral, inclusive o tererd, fumar narguild e similares, sob pena das sanções previstas no artigo 
10 deste decreto.  

Art.  6°. Ficam autorizados, até 31 de julho 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 05horas, salvo em caráter excepcional e 
inadiável. 

Parágrafo único. O 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, 
interne e outros essenciais, que não façam a suspensão ou o corte pelo prazo de 60 dias, 
podendo ser prorrogado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado de Mato Grosso do Sul  

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

- multa e/ou cassação do Alvará de Localização e Funcionamento -  ALP;  
II - apreensão do veiculo;  
III  - condução coercitiva pelas autoridades competentes. 

Parágrafo único. A multa que trata este artigo poderd ser de até RS10.000,00 (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 fiscalizatoria 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 700; 

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; 

Ill. 	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 praticas de higiene, como forma de prevenção da 
transmissão do coronavirus, devendo ser providenciados As expensas dos 
estabelecimentos; 

V. Atendimento de até 06 (seis) pessoas por vez, por operador de caixa disponível no 
estabelecimento, que poderão circular simultaneamente no interior do mesmo. desde 
que garantida A diitância  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 — ABRASEL 
aprovado pelo Município 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
Estado de Mato Grosso do Sul 

VII. Empresas do ramo de alimentação deverão exigir que todos os colaboradores utilizem 
equipamentos de proteção individual (EPI) como mascaras e luvas, deverão ainda 
fornecer tais EPI's e os repor conforme a necessidade, observando as demais 
recomendações da ABRAS EL 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 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 fisico, 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 (dais metros) entre pessoas. 
sendo proibidas as atividades esportivas em que haja contato físico, devendo ser 
observada a redução de no  minima  30% da capacidade de pessoas que o CMU 
comporta. 

§1°. 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 implícitas no plano de biossegurança apresentado pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes — ABRASEL e aprovado pelo Município. 

§2°. 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 retomar do exterior ou de outros Estados da Federação, 
seja por gozo de férias ou eventuais licenças, devera 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 
ag)inrdar 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. 
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§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 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. 

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

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

- o número de familiares presentes à cerimônia de velório  flea  limitado a 10 (dez) pessoas; 
II - o tempo da cerimônia de velório fica limitado a duas horas de duração;  

Iii  - 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  corn  o previsto no artigo 16 

deste 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 umas 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. 
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Art.  18 No caso de óbito de pessoas  corn  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  urn  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 elou prorrogadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.  

Art.  21. Fica revogado o Decreto 143 de 17 de junho de 2020.  

Art.  22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural 
da  Pre  feitura 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. 
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órgão de divulgação oficial dos municípios 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BONITO 

Departamento de Licitação 

AVISO CONCORRENCIA PÚBLICA N. 001/2020 AGENDAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA 
DE PREÇOS 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, neste ato representada pelo Sr. Presidente informa aos interessados 
que a sessão de abertura da proposta de pregos referente ao processo em epígrafe destinado a contratação de agên-
cias de publicidade para prestação de serviços de natureza continua nos setores de publicidade,  marketing  
e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo 
o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias 
ou informar o público em geral. Como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes 
ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conheci-
mento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações 
publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças 
e projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das 
ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação, 
ocorrerá no dia 01.07.2020 as 08h0Omin no Setor de Licitação, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Bonito/ 
MS, na Rua Coronel Pilad Rebua 1780, Centro. 

Bonito/MS, 26 de junho de 2020. 

Valter Mollmann, 

Presidente da  CPL.  

Matéria enviada por Jose Eduardo Mündel 

Gabinete 

DECRETO No 148/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

"Dispõe sobre a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para reali-
zação de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência Pública 
causada pelo agente  Corona  vírus - 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 coronavírus (SARS-COV-2) e as projeções 
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias; 

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

Considerando o disposto na Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

Considerando, ainda, as orientações do Ministério da Saúde consubstanciadas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 
no 04/2020: 

DECRETA  

Art.  10. Ficam suspensas até o dia 31 de julho 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 Emer- 
gência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto Estadual no 15.391, de 16 de marco de 2020, somente para: 

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

Ginásio de Esportes, Quadras poliesportivas, Estádio de Futebol Municipal; 

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; 
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VII. Parques de diversão e parques temáticos; 

VIII. Pubs,  tabacarias e congêneres. 
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§10. 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. 

§20. 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. 

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

§40. Fica autorizado o funcionamento das Agências e Operadoras de Turismo, observando as recomendações que lhes 
é pertinente no artigo 13 deste Decreto, desde que atendam o contido no protocolo de biosseguranga 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. 

§50. 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 o exercício de suas atividades comerciais, 
desde que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de biosseguranga apresentado pela Associação 
Bonitense de Hotelaria — ABH e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos, corresponsáveis pelo fiel cumpri-
mento das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos às sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

§60. Ficam autorizados a TODOS os atrativos turísticos públicos e privados, o exercício de suas atividades comerciais, 
desde que observadas e adotadas as medidas constantes no protocolo de biosseguranga apresentado pela Associação 
dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região — ATRATUR e aprovado pelo Município, ficando os estabelecimentos, 
corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras implícitas no protocolo, estando sujeitos as sanções previstas no 
artigo 10 deste decreto. 

Art.20. Fica autorizada até o dia 31 de julho de 2020 a entrada de ônibus, microônibus, "motor  homes", vans  de freta-
mento e/ou transporte de turistas no território do município, desde que observadas e adotadas as medidas constantes 
no protocolo de biosseguranga apresentado pela Associação Bonitense das Empresas de Transporte Turístico e Locado-
ras - ABETTUL e aprovado pelo Município, ficando os transportadores, corresponsáveis pelo fiel cumprimento das regras 
implícitas no protocolo, estando sujeitos as sanções previstas no artigo 10 deste decreto. 

Art.30. Fica autorizado o comércio de ambulantes nas vias de circulação, calçadas, pragas, parques e congêneres ate 
31 de julho de 2020. 

Art.40. Os bares, conveniências e similares, ficam autorizados a exercerem suas atividades comerciais desde que obe-
decidas as medidas implícitas nos protocolos de biosseguranga apresentados ao Município pela Associação Comercial e 
Empresarial de Bonito — ACEB e pela Associação Brasileria de Bares e Restaurantes - ABRASEL  

Art.  5°. Fica proibida a permanência de pessoas nas calçadas de suas residências, com o propósito de se agrupar, com 
qualquer finalidade, 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.  

Art.  60. Ficam autorizados, até 31 de julho 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.  80  Diante da grave ameaça do novo coronavirus fica vedada a circulação de pessoas no município de Bonito-MS, 
entre as 23 horas e as 05horas, salvo em caráter 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 agua, energia, telefone, internet 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. 
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Parágrafo único. A multa que trata este artigo poderá ser de até R$10.000,00 (dez mil reais) por item de descumpri-
mento previsto neste Decreto. 

Art.11. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ficara a cargo dos órgãos de se-
gurança 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 mínimo, as seguintes recomendações: 

I. 	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 álcool 
gel ou álcool 700; 

Reorganizar escalas de trabalho com vistas a reduzir o número de trabalhadores em setores onde ocorre acumu-
lo 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; 

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 às 
expensas dos estabelecimentos; 

V. Atendimento de até 06 (seis) pessoas por vez, por operador de caixa disponível no estabelecimento, que pode-
rão 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  Buffet,  desde que atendam as exigências implícitas no piano de 
biosseguranga 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  pro-
tegão 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, pe-
dicuro e clinicas odontológicas deverão atender com agendamento de uma pessoa por vez, com intervalo mínimo 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 ginastica e condicionamento físico, deverão observar o piano de contingência apresenta-
do 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. 

§10. 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 implícitas no piano 
de biosseguranga apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL e aprovado pelo Município. 

§20. 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 à Secretaria de Saúde do Município e permanecer em isola-
mento 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 mascaras protetoras faciais de tecido,  TNT  (tecido não tecido) ou de outro mate-
rial, desde que atendam as recomendações da ANVISA, PARA TODAS AS PESSOAS que estejam fora de suas residên-
cias circulando em vias públicas ou frequentando qualquer estabelecimento público ou privado localizado no Município. 

§10. 0 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. 

§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. 

wWw.diariooficiaWs-.com.bilassomasul 
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ANO XII N°2630 	Segunda-feira,  29  de junho de 2020 	 ()roc,  de divulgação oficial dos municípios 
§30. Aquele que descumprir a norma preconizada neste artigo ficará sujeito às sanções do  art.  10 deste Decreto.  
Art.  15. A divulgação ou compartilhamento de noticia falsa  (fake news)  sobre o coronavirus COVID-19, por meio ele-
trônico 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 compar-
tilhado na mídia digital.  

Art.  16. Os velórios de pessoas não qualificadas como suspeitas de COVID-19 deverão obedecer às 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 afi-
xados 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 16 deste 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. 

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

§ 20  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 em-
balados em sacos de óbito, colocados em urnas 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, po-
dendo 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 CO-
VID-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 143 de 17 de junho 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. 

Bonito, 26 de junho de 2020. 
ODILSON ARRUDA SOARES 
Prefeito Municipal 	

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA  MARKS  

Recursos Humanos 
PORTARIA No 535/2020-RH 

Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências. 
0 Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o 

artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal. 

RESOLVE:  

Art.  10. Conceder férias fracionadas ao servidor SILVIO CESAR SOARES DOS SANTOS, no período de 01.07.2020 a 
15.07.2020 e 16.11.2020 a 30.11.2020.  

Art.  20. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publi-
cada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do  art.  91 da Lei Orgânica Municipal, 
para que produza os efeitos legais. 

Bonito/MS, 26 de junho de 2020. 

ODILSON ARRUDA SOARES 

Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Elizabete  Morales  Guedes Alves 

www.diarlooficialms.com.br/assomasul  44 
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SEGUE EM ANEXO 

Atenciosamente; 

Fernando Lulini 
Consultor de Vendas 

62 4013 5000/5024 
62 9 8406 6203 e 
vendas02@martinsidistiog.com.br  

Martins Distrbuição e Logistica Eireli  

02.614.637/0001-01 

PREF BONITO....pdf 652.62 
KB 

17/07/2020 	RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 - adm.compras@bonito.ms.gov.br  -  Web..  

Perik 

Bonito 

RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 
De: vendas02@martinsdistlog.com.br  

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

Copia oculta: 

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 
Enviada em: 17/07/2020 1 17:39 

Recebida em: 17/07/2020 1 17:40 

FLS 

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

Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 16:02 

Para: vendas02@martinsdistlog.com.br  

Assunto: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

BOM DIA. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo em anexo. 
Favor preencher os campos valor unitário, dados da empresa, carimbo, data e assinatura. 

Qualquer dúvida entre em contato. 
Desde já agradeço e fico no aguardo. 

At.te 
DANILO B.  MONTENEGRO  
Prefeitura Municipal de Bonito/MS 

Setor de Compras 
Celular: 9 96370380 Whats: 99817-5454 

https://webmailpro.uol.00m.br/?xc=a75086d53514729b26b9d7651f64b634#/webmail/OHINBOX/page:1/0TU5MQ  1/1 



Solicitação de Orçamento 

Nome/Empresa:MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI 	 ....._....... 
CNPJ: 02 614.637/0001-01 Insc. Estadual: 

Endereço:  AV  EURIPIDES DE MENEZES  SIN  Cib 02 LOTE 24/25/26 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL VICE PRESIDENTE  JOSE  ALENCAR  

E-mail.  vendas02@marti11sdistlog.com  br  

Cidade.  APARECIDA DE GOIANIA Estado: GO 

-Fone/Fax: (62)4013-5024  Cep.  74.993-540 

Item  Especificação Qtde UND Marca/Modelo V. UNITÁRIO Valor Total 

1 

Teste Rápido para Diagnostico de 
Coronavirus 

• Reagente para diagnostico clinico 1, tipo 
conjunto completo, tipo de análise: qualitativo 

anticoronavirus covid-19 igg e igm. 
apresentação: teste, método. 

imunocromatografia 

400 UNO LECCURATE R$ 70,50 R$ 28.200,00 

Valor Total 28.200,00 

wi9n 

Este orçamento tem validade de 60 dias 

uc LIV 

037iiikkri -0 i 
MARTINS DISTRIBIJICAO E LOGISTICA EIRELi  

INS. EST.  10.304.750-6 
Av. Euripedes de Menezes  

sin  Qd. 02 Lotes 24/25/26 
Pq. Industrial Vice Presidente José  Omar  

CEP: 74.993-540  
Ass:  .._!; 	 J 	 si)  	APARECIDA DF GOIANIA --GO  
Nome: 
CPF. 
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Fernando Lulini 
Consultor de Vendas 

62 4013 5000/5024 

62 9 8406 6203 G 

vendas02Ornartinsdistlog com 

Martins Disttbuição e Lo.gistica 

02.614 637/0001-01 

17/07/2020 	RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 - adm.compras@bonito.ms.gov.br-  Web...  

RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

De: vendas02@martinsdistlog.com.br  

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

Copia: 

Copia oculta: 

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

Enviada em: 17/07/2020 1 16:29 

Recebida cm: 17/07/2020 1 16:31 

image002.jpg 16.97  KB 	 14 ALTERAQ....pdf 3.17 MB 	ALVARÁ SANI... .pdf 289.21  KB  

CARTA0 CNPJ....pdf 764.59  
KB 	 CERTIDAO FE... .pdf 64.25  KB 	CERTIDAO TR....pdf 43.85  KB  

CERTIDAO MU... .pdf 312.45 
CND ESTADUA....pdf 4.57  KB 	FALENCIA E . pdf 603.79  KB 	KB  

Boa tarde 

Segue em anexo os documentos 

Atenciosamente; 

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

Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 16:02 

Para: vendas02@martinsdistiog.com.br  

Assunto: Solicitação de Orçamento para Compra Emergencial de Teste Rápido do Covid-19 

BOM DIA. 

Venho por meio deste, solicitar orçamento do arquivo em anexo. 

Favor preencher os campos valor unitário, dados da empresa, carimbo, data e assinatura. 

Qualquer dúvida entre em contato. 

Desde já agradeço e fico no aguardo. 

At.te 

DANILO B.  MONTENEGRO  
Prefeitura Municipal de Bonito/MS 

Setor de Compras 

Celular: 9 96370380 Whats: 99817-5454 

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=a75c86d53514729b26b9d7651f64b634#/webmail/0//INBOX/page:1/0TU4Mw 	 1/2 



25/05/2020  

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E iek DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI 
CNPJ: 02.614.637/0001-01  

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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' 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 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 16:46:32 do dia 25/05/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/11/2020. /*/ 
Código de controle da certidão: 8E95.0D7E.02DC.1E26 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



ESTADO DE GOIAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 

1FLU  

  

  

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA 
COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)  

NR.  CERTIDAO: N" 24618350 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: 

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  

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

CNPJ 

02.614.637/0001-01  

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE 
26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO NAO DA DIREITO 

A ALIENACAO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO 
PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL. 

PROCESSOS: 
4011500876522 4011701310291 :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: 

• *• *• *• *• • *• *• *• . *. . . *. *• *• *• • . *• *• *• *• • . *• *• *• *• . 
• 4.• bic• *• *• 	• *• *• *• *• • *• *• *• *• • *• *• *• sic• 	• *• *• *• *• 

• *• *• *• *• • lk• *• *• . *• 	• . *• *• 31c• *• • . *• *• 31c• *. • *• *. *• ;P. . 
:.*:.*:.*..*: 

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

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 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  III  do artigo 29 da Lei nr. 8666, 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: 5.555.428.265.142 	 EMITIDA  VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: 
	LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 MAIO DE 2020 	 HORA: 8:56:5:9 



QRCode 

FLS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA 
MUNICIPAL 

CERTIDÃO NÚMERO 1246673 

DADOS DO CONTRIBUINTE: 

SUJEITO PASSIVO: MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELLI 
CPF/CNPJ: 
	

2614637000101 	 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0 
ENDEREÇO: 
	AVENIDA EURIPEDES MENEZES, AP. DE GYN, Qd. 002,  Lt.  24/25/26, Bairro: PARQUE IND. 

VICE-PRESIDENTE  JOSE  ALENCAR, 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 GOIÂNIA - 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: Sexta-feira 07 Agosto 2020. 

EMITIDA: Quarta-feira 08 Julho 2020 As 03:29:10 

Código de Validação: 129271246673 
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 



FLS 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	02.614.637/0001-01 

Razão Social: MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Endereço: 	AV  EURIPEDES MENEZES SN QD 2  LT  24 / PARQUE INDUSTRIAL V / 
APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74993-540 

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:08/07/2020 a 06/08/2020 

Certificação Número: 2020070804524925129806 

Informação obtida em 13/07/2020 11:31:33 

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

Nome: MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.614.637/0001-01 
Certidão n°: 15634809/2020 
Expedição: 08/07/2020, As 15:36:42 
Validade: 03/01/2021 	180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.614.637/0001-01, 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 até 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 condiciona-se & 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 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 Prévia. 
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Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Diretoria de Vigilância Sanitária 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL 

N° DO PROTOCOLO: 2020001854 

VALIDADE: 31 / 12 / 2020 	 CADASTRO (CCP): 428711 

A CoordenaCoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a legislação 

vigente em vista a regularização funcional da empresa: 

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELL1 

•r:om sede à AVENIDA EURIPEDES MENEZES, Nr., Qd. 002,  Lt.  24/25/26 ,Compl. 

Atividade (CNAE): COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 

no município de Aparecida de Goiânia e sob a responsabilidade técnica de: 

RT - MILENA SOARES COSTA MOURA BARBOSA. CRF/GO - 8783. 
ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR SANEANTES; COSMÉTICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE 
HIGIENE; MEDICAMENTOS, INCLUINDO OS DE CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA 344/98- 
S VS/MS. 
ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE. 

CNPJ / N° CPF 02.614.637/0001-01 

E tendo em vista representante legal: WILLIAN MARTINS DE CASTRO. 

)ncede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para exercício: 2020 

Aparecida: 09 de Julho de 2020  
Uwe  Dourado s Rodrigues 

Matric f. 39377 

Atendente 
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 

OBSERVAÇÕES: 

- Este documento deverá ser fixado no estabelecimento em local visível ao público. 
2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no 
estabelecimento. 

DUAM PAGO EM:  

Scanned by TapScanner 
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15/05/2020  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -, 
#., _ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

02.614.637/0001-01 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

14/04/1998 

NOME EMPRESARIAL 

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de pegas &acessórios novos para veículos automotores 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

AV  EURIPEDES DE MENEZES 
NUMERO 

SN 
COMPLEMENTO  

QUADRA02 LOTE 24/25/26 

CEP 

74.993-540 
BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL VICE 
PRESIDENTE  JOSE  ALENCAR 

MUNICIPIO  

APARECIDA DE GOIANIA 
UP  

GO 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(62) 3942-4472 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

MOTIVO DE SITLIAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1/3 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/05/2020 às 15:35:29 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 1/2 
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m. 	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

02.614.637/0001-01 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA

/1998 14/04 

NOME EMPRESARIAL 

MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

68.10-2-02 -Aluguel de imóveis próprios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

AV  EURIPEDES DE MENEZES 
NUMERO 

SN 
COMPLEMENTO  
QUADRA02 LOTE 24/25/26 

CEP 

74.993-540 
BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL VICE 
PRESIDENTE  JOSE  ALENCAR 

MUNICIPIO 

APARECIDA DE GOIANIA 
UF 

GO 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(62) 3942-4472 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
* ***** ** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/05/2020 às 15:35:29 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 2/2 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICiP10 DE BONITO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA n°. 225/2020. 
Processo Administrativo: 332/2020 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, 
conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o 
Decreto Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020. 

Contratada: 
Martins Distribuição e Logística Eireli, inscrita no CNREMF. N° 02.614.637/0001- 
01, no valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). 
Empenho: 1588/2020. 

JUSTIFICATIVA 
Da dispensa de licitação para contratação de empresa para aquisição de Teste 

Rápido de Covid-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Bonito/MS. 

CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial 
do  Corona Virus  (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 as ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do  Corona virus,  ênfase para o § 1° 

do artigo 4`); 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo  Corona virus  (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo  Corona virus  (COVID-19); 
CONSIDERANDO Situação de Emergência  ern  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. 

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

Oslo 
Baia° 
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ESTADO DE DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

Nos termos e considerações acima expostas, se justifica a contratação de 
empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, bem como na 
conveniência administrativa, pois, há risco iminente de vida de toda uma coletividade 
ante a letalidade do  virus.  

Bonito MS, 22 de julho de 2020.  

JA  ILSON DE MATOS 
Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

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

Mew 
Bonito 



-- - onito/MS, 22 de ju o de 2020. ( 

ia ara Sanches Cardoso, 
Secretária. 

V 'ter Mollmann, 
Présidente  da  CPL.  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA n°. 225/2020. 
Processo Administrativo: 332/2020 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, 
conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o 
Decreto Estadual n°15.391, de 16 de março de 2020. 

CERTIFICADO DE DISPENSA POR EMERGÊNCIA n°. 225/2020 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto n°. 
02/2020, composta pelos senhores (as) Valter Mollmann, Helia  Mara  Sanches 
Cardoso e Milene Oliveira Gomes Rosa, justifica para os devidos fins a regularidade 
do procedimento de dispensa de acordo  corn  o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

0 teor do artigo acima mencionado é claramente exemplificativo quanto à 
contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Bonito/MS, conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 
13.979/2020 e o Decreto Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020. 

Satisfeitas as exigências do artigo supramencionado, considera-se 
dispensável o processo licitatório, uma vez que a Lei 8.666/93 é taxativa sobre as 
exigências para compra ou locação do imóvel a serem dispensados do processo de 
licitação. 

Desta forma a Comissão Permanente de Licitação, informa que as despesas 
com a contratação esta amparada em sua base legal, razão que torna dispensável o 
processo licitatório. 

Este é o nosso parecer. SMJ 

) 
Milene Oliveira 	mes Ro , 

Membro. 

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

DA: Comissão Permanente de Licitação 

PARA: Assessoria Jurídica. 

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

Atenciosamente. 

Bonito/MS, 22 de julho de 2020. 

Valter Mollmann, 
Presidente da  CPL  

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICÍPIO DE BONITO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA n°. 225/2020. 
Processo Administrativo: 332/2020 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, 
conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°.  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o 
Decreto Estadual n° 15.391, de 16 de março de 2020. 

PARECER JURÍDICO 

0 processo de dispensa acima epigrafado foi iniciado com a devida 
autorização do Secretário Municipal de Administração e Finanças, com anuência do 
Prefeito Municipal — Odilson Arruda Soares, no dia 22 de julho de 2020, constando 
identificação do objeto a ser contratado e correspondente dotação orçamentária. 

Pretende o Município de Bonito/MS, através do presente dispensa a contratação de 
empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, conforme o  Art.  
24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o Decreto 
Estadual n° 15.391, de 16 deynargo de 2020. 

A Comissão Permanente •;de Licitação, nomeada através do Decreto n°. 
02/2020, composta pelos seniores (as) Valter Mollmann, Helia  Mara  Sanches 
Cardoso e Milene Oliveira GorTle's Rosa, justifica para os devidos fins a regularidade 
do procedimento de dispensa de acordo com o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

Verifica-se, no caso em tela, que o valor- a ser pago à empresa: Martins 
Distribuição e Logística Eireli, inscrita no CNPJ/MF. N° 02.614.637/0001-01, no 

valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). 

Pela justificativa, vê-se claramente a necessidade da contratação, considerando que 
a Comissão de Licitação, apesar dos esforços, não conseguiria concluir a análise e a 
elaboração de novos certames licitatórios para a contratação de toda demanda 
necessária para suprir a necessidade do Município, se faz necessário à contratação 
de empresa para aquisição *de Teste Rápido de Covid-19 para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, 
conforme o  Art.  24, Inciso 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, com o intuito de 
resguardar os interesses e direitos da população. 

Assim sendo, ao Município de Bonito-MS, impõe-se a contratação de empresa 
para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, contra o Covid-19, 
conforme o  Art.  24, Inciso 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. 

Rua Coronel Pilad Rebua n° 1.780 Centro CNPJ no 03.073.673/0001-60 
Fone/Fax 673255-1351 - 3255-1578 

ALI 
Bonito 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE BONITO 

Assim sendo, a dispensa de licitação, para a contratação em tela atende às 
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/M 	de julho de 2020. 

MARCOS PIVA 
Assessor Jurídico - OAB/MS 10.479-MAS. 

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

    

    



28.200,00 VALOR TOTAL LICITAÇÃO 

Departamento de Compras e Licitação 

N/A  Informática Usuário: 	DANILO B. M. FILHO  

Impresso (Registros) 1 

28.200,0000 VALOR TOTAL POR FORNECEDOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇA 

Página: 1 

EMPRESA.:MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - 	CNPJ/CPF:02.614.637/0001-01 

ENDEREÇO:  AV.  C - 104, 55 - LOJA 2  ED.  KADIS II - 	 BAIRRO: CIDADE: GOIÂNIA 

Item  Marca Descrição Un. Medida Quantidade Vr Unit. I % Descl 	Vr Total 

RELACAO DE VENCEDORES 

Exercício" 	 •  2020 

Número da Licitação.: 225 

Número do Processo..: 332 

Tipo de Licitação...: DISP DENTRO LICITAC 

CEP: 74250030  

AGENCIA: BANCO: 

FONE: 6239413200 	 CELULAR: 

CONTA CORRENTE: 

FAX: 6239411131 

28.200,q00r,  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE BONITO 

TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA N°. 225/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 332/2020 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, 
conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  4° da Lei n° 13.979/2020 e o 
Decreto Estadual n°15.391, de 16 de março de 2020. 

Vencedor(es): 

Empresa: Martins Distribuição e Logística Eireli. 
Valor Total: R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). 

Dotação Orçamentária: 

12.00- Secretaria Municipal de Saúde 
12.01 - Fundo Municipal de Saúde 
10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 
2.073 - Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do 
Coronavirus; 
33.90.30 — Material de Consumo; 
Fonte: 114331 - Ações de saúde enfrentamento do COVID 19; 

Data: Bonito/MS, 27 de julho de 2020. 

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

PUBLICADO NO  SITE  
da Prefeltura, conforme Art.91 

da Lei Organica Municipal. 
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Departamento de Licitação 

TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA 
N0. 225/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 332/2020 

Objeto:Contratação de empresa para aquisição de Teste Rápido de Covid-19 para atender a demanda da Secretari 
Municipal de Saúde do Município de Bonito/MS, conforme o  Art.  24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, § 1°,  Art.  40  da Lei n 
13.979/2020 e o Decreto Estadual no 15.391, de 16 de março de 2020. 

Vencedor(es): 

Empresa:Martins Distribuição e Logística Eireli. 

Valor Total:R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). 

Dotação Orçamentária: 

12.00 - Secretaria Municipal de Saúde 

12.01 - Fundo Municipal de Saúde 

10.122.904 - Saúde, Direito do Cidadão; 

2.073 - Financiamento de ações e serviços públicos de enfrentamento do Coronavirus; 

- Material de Consumo; 

Fonte: 114331 - Ações de saúde enfrentamento do COVID 19; 

Data:Bonito/MS, 27 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 Ximenes 
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ASSOMA SUL 
ASSOCIAÇÃO DOS MONICI

.PIOS DE .MATO GROSSO DO SUL 

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BONITO 

Gabinete 

DECRETO N° 173/2020 DE 28 DE JULHO DE 2020. 

Regulamenta, em âmbito municipal, a Lei Federal no 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergen- 
ciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo no 067, de 18 de março de 2020. 

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, 

ECRETA:  

Art.  10.0 Poder Executivo do Município de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, executará 
diretamente os recursos de que trata o artigo 10  da Lei Federal no 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante programas 
que contemplem todas as hipóteses enumeradas no artigo 20  da referida lei. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o auxilio da Comissão de Avaliação e Monitoramento 
da Lei 14.017/2020 - Aldir  Blanc,  de que trata o artigo 20  deste decreto e das demais Secretarias Municipais competentes, 
deverá providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto do valor integral a ser destinado 
ao Município de Bonito, nos termos do artigo 3° da Lei Federal no 14.017, de 2020.  

Art.  20.Fica criado a Comissão de Avaliação e Monitoramento da Lei 14.017/2020 - Aldir  Blanc,  que fará o Acompanha-
mento e Fiscalização da referida Lei Aldir  Blanc,  com as seguintes atribuições: 

I - Realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal responsáveis pela descentralização dos recur-
sos; 

II - Participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de Bonito para a distribuição dos 
recursos na forma prevista no artigo 20  da Lei Federal no 14.017, de 2020, e observando-se o artigo 30  deste decreto;  

III  - Acompanhar e orientar os processos necessários às providencias indicadas no parágrafo único do artigo 1° deste 
decreto; 

IV - Acompanhar as etapas de transferencia direta dos recursos do Governo Federal para o Município de Bonito; 

V - Fiscalizar a execução dos recursos transferidos; 

VI - Elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do Município de Bonito. 

§ 10  A Comissão de Avaliação e Monitoramento da Lei 14.017/2020 - Aldir  Blanc,  de que trata o artigo 2° deste decreto 
será composto pelos seguintes integrantes: 

www.d la dooficia Ims.com. br/assomasul 
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