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Poder Executivo
Edital
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021
A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do Município de Ponta Porã, torna público o resultado definitivo das propostas
culturais selecionadas a receberem os recursos advindos da Lei Aldir Blanc, após avaliação da comissão de seleção e observados os critérios
de seleção, referentes aos Módulos I a VIII do Edital de Chamamento Público n. 001/2021, para a edição do “PRÊMIO FRONTEIRAS DA
CULTURA- LEI ALDIR BLANC, conforme:
I – MÓDULO I - Prêmio Fronteira Criativa e Artesanal:
a) Clodomiro Viana Duarte - Obra de Artesanato - 861375061-34;
b) Eladir Ester Godoy - Vídeo Tutorial Artesanato - 009067531-20;
c) Ofélia Pedroso - Vídeo Tutorial Artesanato – 000969791-86.
II - MÓDULO II - Prêmio Fronteira das Palavras:
a) Anabela Bingre de Negriér - Texto/Conto - 692686221-49;
b) Fábio Luciano Aguillar - Vídeo Tutorial Literatura - 541041141-20.
III - MÓDULO III - Prêmio Fronteiras da História: Conhecer para Pertencer:
a) Lourival Alves da Silva - Relato Produção Shows Exporã (1974-1984) -028051111-58;
b) Antonio Morato – História da Folia de Reis Ponta Porã – 137585861-00;
c) Evelin Juliane E. Matos - Capoeira Produção de Berimbau- 068276881-27;
d) Ronaldo Além – Saber Popular – Preparo da Sopa Paraguaia – 017537721-92;
e) Alice Além – Saber Popular – Preparo da Tortilha – 254797761-34;
f) Eliane Bernal Arce – Saber Popular – Preparo Bori-Bori- 003279631-58.
IV - MÓDULO IV - Prêmio Arte para todos. Cultura em Espaço Livre:
a) Everton Machado Rezende - Número Circense - 043920041-55;
b) Eduardo Chaves Gutierres – Arte Cênica - 054307451-03.
V - MÓDULO V - Prêmio Fronteira das imagens – audiovisual:
a) Valdemir Almino – Curta “O Pulso” – 391159841-68;
b) Lizandra de Jesus Montania – Video “Nosso jeito Bilingue de Falar” – 064018181-31;
c) Joan Silva Costa –Video Clipe - 044958845-90;
d) Valber Alex Icassatti – Tutorial “ Edição de Vídeo Audiovisual” - 040365461-04.
VI – MÓDULO VI- Prêmio Fronteira Palco e Dança:
a) Robson Luiz Rivarola – Arte Palco “A Inteligibilidade do Som” - 541954111-49;
b) Givaldo dos Santos – Arte Palco “Montando um som para pequenos eventos” 527388929-49;
c) Rosivandro de Almeida – Arte Palco “Tutorial Mesa de som” – 067364921-72;
d) Edson Ramão Rios - Arte Palco “Tudo sobre cabeamento” - 655856660-53;
e) Ivo Cherin - CTG Dança Fronteiriça - CNPJ 03887858/0001-08;
f) Davi Sanchez – Dança Espetáculo Raízes Fronteiriças – 006025721-00.
VII - MÓDULO VII - Prêmio Fronteiras das Artes Visuais:
a) Emilene Marques - Artes visuais “Quadro Fronteira” – 001590031-21;
b) Pedro Miguel Pina – Artes Visuais “A Arte Digital” – 448389301-78.
VIII - MÓDULO VIII- Prêmio Som da Fronteira
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a) Aldo Colmán Freitas - Artista Solo “Meu Chamamé” - 312215801-91;
b) Clayson Arce - Banda Veneno Urbano “Veneno Urbano” – 047286401-75 ;
c) Jean Fábio Dorneles- Dupla Jean Fábio e Marcelo “Raiz” – 893849111-00;
d) Ionice Terezinha de Souza Eich – “India das Missões” – 309800890-34;
e) Eunice Herber - Artista Solo Gospel - 709523481-79;
f) Mateus Aleixo Nascimento – Artista Solo DJ “Sythents Music” – 076438911-41.
Ponta Porã, MS, 30 de novembro de 2.021.
Mirta Eloiza Landolfi Salinas
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Aviso
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.265/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que fará realizar licitação na Modalidade de Pregão
Presencial.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de tintas para demarcação viária e sinalização viária horizontal, em atendimento ás
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Ponta Porã-MS, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no edital, anexos e termo de referência,
Legislação: Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e Lei Complementar n°123/2006.
Data e Horário da realização: 15 de Dezembro de 2021, às 10h00min horas (horário de MS).
Local de Realização do Pregão: Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, sito à Rua Baltazar Saldanha, 1550, Jardim Ipanema,
Ponta Porã-MS.
Edital: O presente edital estará disponível aos interessados no site:
www.pontapora.ms.gov.br>governo>licitacao-editais
Ponta Porã-MS, 01 de Dezembro de 2021.
Daniella Yukari Yamakawa
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.581/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2021
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que fará realizar licitação na Modalidade de Concorrência
Pública, tipo menor preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em
diversas ruas do Bairro da Mooca, no Município de Ponta Porã-CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº 558.380-FINISA, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital, projetos,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e termo de referência.
Legislação: Lei nº 8.666/93, com suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006.
Data e Horário da realização: 10 de Janeiro de 2022, às 08h00min horas (horário de MS).
Local de Realização da Licitação: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 – Centro-Ponta Porã-MS.
Edital: O presente edital estará disponível aos interessados no site:
www.pontapora.ms.gov.br>governo>licitacao-editais
Ponta Porã-MS, 01 de Dezembro de 2021.
Joice do Carmo Matoso
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.036/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que fará realizar licitação na Modalidade de Pregão
Presencial.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Radiografia Panorâmica (Mandíbula e Maxila) a ser oferecido pela Secretaria
Municipal de Saúde aos pacientes da Rede Municipal de Saúde
Legislação: Lei nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 8680/2021 e nº 7.737/2017, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei
nº 8.666/1993, com suas alterações.
Data e Horário da realização : 14 de dezembro de 2021, às 09h00min horas (horário de MS).
Local de Realização do Pregão: Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, sito à Rua Baltazar Saldanha, 1550, Jardim Ipanema,
Ponta Porã-MS
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Edital: O presente edital estará disponível aos interessados no site:
https:/pontapora.ms.gov.br/v2/licitacao-editais/
Ponta Porã-MS, 01 de Dezembro de 2021
Juliana Silveira Manosso Caffarena
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.928/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2021
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que fará realizar licitação na Modalidade de Concorrência
Pública, tipo menor preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e readequação das instalações elétricas para
climatização das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital, projetos, planilha orçamentária, cronograma físicofinanceiro, memorial descritivo e termo de referência.
Legislação: Lei nº 8.666/93, com suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006.
Data e Horário da realização: 06 de Janeiro de 2022, às 08h00min horas (horário de MS).
Local de Realização da Licitação: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 – Centro-Ponta Porã-MS.
Edital: O presente edital estará disponível aos interessados no site:
www.pontapora.ms.gov.br>governo>licitacao-editais
Ponta Porã-MS, 01 de Dezembro de 2021.
Joice do Carmo Matoso
Presidente da CPL

Resolução
RESOLUÇÃO Nº 160, de 24 de novembro de 2021.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã – Estado de Mato Grosso do Sul, com base nas atribuições conferidas na
Lei nº 4.126/2015, em Reunião Ordinária nº 301 ocorrida no dia 24 de novembro de 2021 resolve:
Art. 1º - Deliberar favoravelmente a aprovação da “Programação Anual de Saúde 2021” que constam no relatório da Comissão de
acompanhamento da elaboração e da execução do plano de saúde e Comissão de acompanhamento da fiscalização orçamentaria e
financeira do fundo municipal de saúde.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor da data da sua publicação.
PONTA PORÃ - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, 24 de novembro de 2021.

Anália Alves Marques
Presidente do CMS/PP/MS
RESOLUÇÃO Nº 161, de 24 de novembro de 2021.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã – Estado de Mato Grosso do Sul, com base nas atribuições conferidas na
Lei nº 4.126/2015, em Reunião Ordinária nº 301 ocorrida no dia 24 de novembro de 2021 resolve:
Art. 1º - Deliberar favoravelmente a aprovação do “Relatório Anual De Gestão 2020” que constam no relatório da Comissão de
acompanhamento da elaboração e da execução do plano de saúde e Comissão de acompanhamento da fiscalização orçamentaria e
financeira do fundo municipal de saúde.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor da data da sua publicação.
PONTA PORÃ - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, 24 de novembro de 2021.

Anália Alves Marques
Presidente do CMS/PP/MS

Ratificação
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a dispensa de licitação, conforme solicitação, justificativas e Parecer Jurídico, constantes do processo, tendo como objeto a
contratação direta de Cláudia Aude Leite ME, para a prestação dos serviços de realização de Leilão Público, com a finalidade de atender às
necessidades da Prefeitura Municipal de Ponta Porã/MS, na forma do artigo 24, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93.
Processo n. 14.048/2021.
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Amparo Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal n. 8.666/93.
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Administração.
Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
RATIFICO a dispensa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
Ponta Porã - MS, 30.11.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a dispensa de licitação, conforme solicitação, justificativas e Parecer Jurídico, constantes do processo, tendo como objeto a
contratação direta de Dóris E.R. de Abdulahad ME, para a confecção de copos de alumínio personalizados, para a campanha “fique sabendo”
do dia mundial de luta contra a AIDS, do SAE – Serviço Ambulatorial Especializado, na forma do artigo 24, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93.
Processo n. 14.048/2021.
Amparo Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal n. 8.666/93.
Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Total: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
RATIFICO a dispensa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
Ponta Porã - MS, 26.11.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal

Extrato
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo n 12.451/2021.
Contrato nº 229/2021.
Pregão Presencial n° 72/2021.
Partes: Município de Ponta Porã e LCP Artigos de Armarinho Eireli.
Representantes das Partes: o Sr. Helio Peluffo Filho e Larissa Capoana Pagnoncelli.
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a aquisição materiais de construção para
atender às necessidades das Secretarias Municipais de Ponta Porã/MS, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital, no
Termo de Referência e seus anexos.
ITEM
9
11
12
17
18
20
43
44
45

46

48

75
76
83

ESPECIFICAÇÃO
ADESIVO ACRÍLICO/COLA DE
CONTATO
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC,
BISNAGA COM 75 GR
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC,
FRASCO COM 175 GR
ARAME GALVANIZADO 12 BWG,
2,76 MM (0,048 KG/M)
ARAME GALVANIZADO 16 BWG,
1,65MM (0,0166 KG/M)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60
MM (0,016 KG/M)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8
CADEADO SIMPLES/COMUM, EM
LATÃO MACIÇO CROMADO,
LARGURA DE 25 MM, HASTE DE
ACO TEMPERADO, CEMENTADO
(NÃO LONGA), INCLUI 2 CHAVES
CADEADO EM AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM, COM
HASTE EM AÇO TEMPERADO,
SEM MOLA - CHAVES INCLUÍDAS
COLA A BASE DE RESINA
SINTÉTICA PARA CHAPA DE
LAMINADO MELAMINICO
COLA BRANCA BASE PVA
DESEMPENADEIRA
DE
AÇO

UN MED

QTD

MARCA

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

KG

70

TEKBOND

R$ 19,77

R$ 1.383,90

UN

90

MUNDIAL

R$ 5,99

R$ 539,10

UN

60

MUNDIAL

R$ 19,45

R$ 1.167,00

KG

700

GERDAU

R$ 13,14

R$ 9.198,00

KG

600

GERDAU

R$ 16,49

R$ 9.894,00

KG

930

GERDAU

R$ 16,49

R$ 15.335,70

UN
UN
UN

2000
2000
2000

VONDER
VONDER
VONDER

R$ 0,21
R$ 0,05
R$ 0,10

R$ 420,00
R$ 100,00
R$ 200,00

UN

50

PADO

R$ 22,49

R$ 1.124,50

UN

100

PADO

R$ 54,94

R$ 5.494,00

KG

450

CASCOLA

R$ 31,89

R$ 14.350,50

LITRO
UN

450
60

TEKBOND
MONFORT

R$ 13,39
R$ 12,09

R$ 6.025,50
R$ 725,40
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84
85

87

89

90
93

94
98
121
122

173

174

DENTADA 12 X *25* CM, DENTES
8 X 8 MM, CABO FECHADO DE
MADEIRA
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA
12 X *25* CM COM CABO
FECHADO DE MADEIRA
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA
*14 X 27* CM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 110 MM FURO DE
20 MM
DISCO DE DESBASTE PARA METAL
FERROSO EM GERAL, COM TRÊS
TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 (228,6 X
6,4 X 22,2 MM)
DISCO DE LIXA PARA METAL,
DIÂMETRO= 180MM,GRÃO 120
ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50
MM
ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00
MM
ESPÁTULA DE PLÁSTICO LISA,
LARGURA 10 CM
LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO
100
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO
800 A 1500 ML
SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL
UNIVERSAL, TIPO COPO

UN

60

MONFORT

R$ 14,19

R$ 851,40

UN

60

GERPLAST

R$ 11,94

R$ 716,40

UN

110

JRC

R$ 13,89

R$ 1.527,90

UN

120

JRC

R$ 13,34

R$ 1.600,80

UN

285

BOSCH

R$ 3,78

R$ 1.077,30

KG

600

MGM

R$ 15,35

R$ 9.210,00

UN

500

MGM

R$ 19,49

R$ 9.745,00

UN

80

GERPLAST

R$ 6,53

R$ 522,40

UN

100

VONDER

R$ 8,14

R$ 814,00

UN

800

NORTON

R$ 1,94

R$ 1.552,00

UN

80

BELOSCH

R$ 63,99

R$ 5.119,20

UN

200

OTIMA

R$ 10,10

R$ 2.020,00
R$
100.714,00

VALOR TOTAL
Vigência: 12 meses, a contar da data da sua assinatura.
Dotações Orçamentárias:
Órgão/UO

Função Programática

Projeto

07.01
20.01
10.01

15.451.009
12.122.002
10.301.003

1003
2200
2258

Natureza
Despesa
339030
339030
339030

da

Fonte do Recurso

Ficha

100000
101000
102000

210
313
853

Fundamento legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 23.11.2021.
__________________________________________
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ E POLIGONAL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020.
Representantes das Partes: Helio Peluffo Filho e Renato Cristovão Abrão.
Objeto do Aditamento: Por meio do presente termo aditivo, as partes promovem a prorrogação do prazo de execução e vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme especificações constantes na CI n° 151/2021/UEP e no
Parecer PGM nº 2.120/2021
Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso II da Lei nº 8.666/1993 e Parecer PGM nº 2.120/2021.
Data da Assinatura: 17.11.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo n 12.085/2021.
Contrato nº 227/2021.
Pregão Presencial n° 68/2021.
Partes: Município de Ponta Porã e Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda.
Representantes das Partes: o Sr. Helio Peluffo Filho e Lauredi Borges Sandim.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para realização de
pesquisa quantitativa de opinião pública para avaliar os impactos da vacinação em massa, bem como a realização de obras de infraestrutura
urbana, impacto Fonplata na Rua Marechal Floriano e o retorno das atividades escolares da Rede Municipal, em atendimento à solicitação da
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que integram o
presente instrumento independentemente de transcrição.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Prestação de serviços para realização
de pesquisa quantitativa de opinião
pública para avaliar os impactos da
vacinação em massa, bem como a
01
realização de obras de infraestrutura
urbana, impacto Fonplata na Rua
Marechal Floriano e o retorno das
atividades escolares da Rede
Municipal
VALOR TOTAL

UNID MED

QTD

VALOR
R$

UN

5.500

R$ 11,08

UNIT.

VALOR TOTAL
R$

R$ 60.940,00

R$ 60.940,00

Vigência: 03 meses, a contar da data da sua assinatura.
Dotação Orçamentária:
Órgão/UO
17.00

Função
Programática
04.122.001

Projeto

Natureza
despesa
33.90.39

2002

da

Fonte de Recurso

Ficha

100000

496

Fundamento legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 22.11.2021.
__________________________________________
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 022/2021.
Pregão Presencial n° 071/2021.
Processo n° 12.628/2021.
Partes: Município de Ponta Porã, H.E. Silvero Ferreira ME; Regina Lima Portela Eireli ME e Veritas Comércio De Alimentos Eireli EPP.
Representantes das Partes: Helio Peluffo Filho, Hivan Espindola Silvero Ferreira; Kleiber Fabiam Ortiz Fronza e Wassim Raymond El Hage.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Porã/MS, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
que integram o presente instrumento independentemente de transcrição.
H.E. SILVERO FERREIRA ME
ITEM
152

153

ESPECIFICAÇÃO
UN MED
Polpa de açaí com xarope de
guaraná e embalagem de 3.6 kg,
UN
sem
glúten,
congelada
e
transportada sob refrigeração.
Polpa de fruta congelada em
barra de 1 kg nos sabores:
abacaxi, goiaba, acerola c/laranja,
acerola, uva, frutas vermelhas,
amora, framboesa, caju, manga, PCT
abacaxi com hortelã e maracujá
de
1º
qualidade,
sabor
característico e agradável. Isenta
de vestígio de descongelamento,

QTD

MARCA

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

300

PURA POLPA

R$ 117,00

R$ 35.100,00

5000

PURA POLPA

R$ 38,00

R$
190.000,00
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odor forte e desagradável e
qualquer
substância
contaminante. Acondicionada em
embalagem
de
polietileno
atóxico, resistente, transparente,
contendo na embalagem a
identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de
validade. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de
entrega.
VALOR TOTAL

R$ 225.100,00

REGINA LIMA PORTELA EIRELI ME
ITEM

1

2

3

4

6

ESPECIFICAÇÃO
Abacate in natura de 1º
qualidade, comum extra in
natura, polpa firme ao
toque, casca lisa e brilhante,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem física,
mecânica
ou
biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Abacaxi pérola de 1º
qualidade, in natura, com
grau
de
maturação
adequado para o consumo,
sem apresentar avarias de
casca,
procedente
de
espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas. Produto
por unidade.
Abobora cabotiã madura de
1º qualidade, in natura,
procedente de espécies
genuínas e sãs, casca limpa e
sem manchas, polpa íntegra
e firme. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas
Abobrinha tipo brasileira de
1ª qualidade, fresca, cor
verde e tamanho uniforme.
Não apresentando, manchas,
rachaduras,
bolores,
ferrugem, sujidades e outros
defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Achocolatado individual com
200ml – composto de leite

UN MED

QTD

MARCA

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

KG

300

CEASA

R$ 12,20

R$ 3.660,00

PCT

600

CEASA

R$ 9,80

R$ 5.880,00

KG

800

CEASA

R$ 3,40

R$ 2.720,00

KG

600

CEASA

R$ 13,45

R$ 8.070,00

UN

1500

FRIMESA

R$ 3,05

R$ 4.575,00
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7

8

9

10

11

12

13

15

semidesnatado,
açúcar,
cacau em pó, amido,
aromatizante
natural
e
idêntico ao natural, sem
glúten.
Adoçante dietético de 1º
qualidade, podendo ser a
base
de
ciclamato,
aspartame,
sucralose,
sacarina, acessulfame-k e
esteviosideo,
frasco
de
100ml
Agrião in natura, maço, com
folhas integras, livres de
fungos;
sacos
plásticos
transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas,
íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas
Alface de 1º qualidade
fresca, lisa ou crespa,
tamanho
e
coloração
uniformes, devendo ser bem
desenvolvida,
firme
e
intacta, isenta de material
terroso e livre de resíduos de
fertilizantes e parasitas e
larvas, sem danos físicos e
mecânicos
oriundos
do
manuseio e transporte de
acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.
Alho graúdo do tipo comum,
cabeça
inteiro
fisiologicamente
desenvolvido, com bulbos
curados, sem chocamento,
sem danos mecânicos ou
causado por pragas de
acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.
Alimento a base de soja
(leite de soja), deve ter como
principal
ingrediente
o
extrato de soja, 0% lactose e
0% colesterol e fonte de
proteínas, enriquecido com
vitaminas
e
minerais,
embalagem de 200ml. Na
embalagem deve constar os
ingredientes,
datas
de
fabricação e validade e
número do lote.
Ameixa vermelha in natura,
de primeira qualidade procedente
de
espécie
genuína e sã, fresca, com
grau
de
maturação
adequado para o consumo,
sem apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de
origem física.
Amendoim crú de 1º
qualidade 100% natural
vermelho, tipo 1, classe
média (pacote c/ 500 g)
Arroz
branco
tipo
1,
subgrupo pólido, 100% grãos
nobres de 1º qualidade,

UN

100

ZERO CAL

R$ 6,65

R$ 665,00

MAÇO

800

CEASA

R$ 3,30

R$ 2.640,00

UN

2800

CEASA

R$ 3,25

R$ 9.100,00

KG

750

CEASA

R$ 34,30

R$ 25.725,00

UN

600

ADES

R$ 7,00

R$ 4.200,00

KG

250

CEASA

R$ 24,40

R$ 6.100,00

PCT

200

ZAELI

R$ 15,80

R$ 3.160,00

PCT

1500

DALLAS

R$ 25,70

R$ 38.550,00
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16

17

18

19

20

21

22

agulhinha acondicionado em
embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo
05 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor,
data
de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da
data de entrega.
Aveia de 1º qualidade em
flocos médios integral; 100%
natural; com identificação do
produto;
rótulo
com
ingredientes;
valor
nutricional; peso; fabricante;
data de fabricação e
validade. Embalagem de
200g.
Azeite de oliva puro de 1º
qualidade, acondicionado em
embalagem
de
vidro,
contendo 500 ml, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor,
data
de
fabricação
e
validade.
Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da
data de entrega.
Azeitonas verdes de 1º
qualidade, em conserva sem
caroço, pesando liquido
280g, drenado 150g. Com
data de validade e sif.
Açafrão de 1º qualidade com
20g
Açucar - cristal branco de 1º
qualidade, puro e natural,
embalado em sacos de
polietileno
transparente,
pacotes de 2 kg, com data de
fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06
meses. Isento de matéria
terrosa, de parasitas e de
detritos animais ou vegetais.
Açúcar refinado, saco com
1kg de primeira qualidade,
contendo
nome
do
fabricante,
data
de
fabricação, prazo de validade
e vencimento, de acordo
com as normas e padrões
para alimentos cnnpa.
Bacon: toucinho defumado
de 1º qualidade, preparado
com carne curada de suíno
defumado, sem costela,
quantidade
máxima
de
gordura
de
40%.
Acondicionado em saco
plástico
transparente,
atóxico,
resistente,

PCT

100

YOKI

R$ 4,35

R$ 435,00

UN

250

GUACIRA

R$ 30,90

R$ 7.725,00

PCT

50

ZAELI

R$ 6,60

R$ 330,00

PCT

600

ZAELI

R$ 2,85

R$ 1.710,00

PCT

3650

DOCE SUCAR

R$ 7,75

R$ 28.287,50

PCT

40

DOCE SUCAR

R$ 5,55

R$ 222,00

KG

180

AURORA

R$ 37,60

R$ 6.768,00
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23

24

25

26

27

28

hermeticamente fechado. De
acordo com nta 4 (dec.
12486/78). Apresentar sif na
embalagem na entrega do
produto.
Bala de goma tubo tipo
americana
contendo
aproximadamente 30 tubos.
Bala sortida de 1º qualidade
nos sabores morango, uva,
banana, abacaxi ou maça
verde. Sendo de fácil
mastigação para todas as
idades. Ingredientes: açúcar,
xarope de glicose, gordura
vegetal
hidrogenada,
estabilizante monoestearato
de glicerina, acidulante:
ácido cítrico, estabilizante:
leticina de soja, corantes:
artificiais, aromas artificiais,
corante natural caramelo e
sal, em embalagem plástica,
com data de validade e
informações do fabricante.
Embalagem com 600g
Banana nanica, de 1ª
primeira
qualidade,
in
natura, em penca, com 60%
a 80% de grau de maturação,
tamanho grande e uniforme,
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma,
tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau
de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes
à
superfície
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactos.
O transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas p/ o consumo.
Banha de porco porco de
primeira
qualidade,
derretida. Acondicionada em
embalagem atóxica, própria
para o armazenamento com
embalagem 500 gr
Batata doce, in natura, de 1º
qualidade,
espécie
roxa/lavada,
aplicação
culinária
em
geral.
Características: de primeira
qualidade,
sem
rama,
tamanho
e
coloração
uniformes, fresca, compacta
e firme, sem lesões de
origem sem rachaduras e
cortes, sem danos físicos e
mecânicos
oriundos
de
manuseio e transporte,
devendo
ser
bem
desenvolvidas. Fornecimento
por kg.
Batata inglesa especial de 1º
qualidade, in natura, extra

PCT

100

IETROBOM

R$ 23,65

R$ 2.365,00

PCT

2000

DORI

R$ 12,75

R$ 25.500,00

KG

4000

CEASA

R$ 4,65

R$ 18.600,00

KG

20

IDEAL

R$ 18,75

R$ 375,00

KG

850

CEASA

R$ 3,75

R$ 3.187,50

KG

2000

CEASA

R$ 4,55

R$ 9.100,00

10

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021

29

30

31

32

33

aa, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de
tamanho
uniforme,
procedente de espécies
genuínas e sãs, fresco. Isento
de matéria terrosa, sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície
externa,
livre
de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre
de broto.
Batata
palha
de
1º
qualidade, pacote com 400g.
Com data de validade e sif.
Bebida láctea vários sabores
de
1º
qualidade
ingredientes: leite integral
e/ou
leite
integral
reconstituído, açúcar líquido,
preparado de fruta (água,
frutose, polpa de morango,
amido
modificado,
espessante goma xantana,
aromatizantes,
acidulante
ácido cítrico, conservador
sorbato de potássio e
corante artificial azorrubina),
leite em pó desnatado,
amido modificado, frutose,
fermento
lácteo
e
estabilizante
pecitina.
Cartela
com
aproximadamente 540g
Berinjela, de 1ª primeira
qualidade, especial, lavada,
tamanho grande e uniforme,
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma,
tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau
de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes
à
superfície
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.
O transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas p/ o consumo.
Beterraba de 1º qualidade, in
natura,
procedente
de
espécies genuínas e sãs,
fresca, casca lisa e firme.
Isento de broto, lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Bicarbonato de sódio , grau
p.a. A.c.s., ph. Eur., pureza
mínima >99,7 % [grau
analítico], com o seguinte
teor máximo de impurezas:

PCT

600

AMARELINHA

R$ 16,80

R$ 10.080,00

UN

2500

IMAGEM

R$ 5,00

R$ 12.500,00

KG

600

CEASA

R$ 10,25

R$ 6.150,00

KG

700

CEASA

R$ 4,40

R$ 3.080,00

UN

300

ZAELI

R$ 4,45

R$ 1.335,00
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34

35

36

menor ou igual a 0,0005% de
nh4 e 0,003% de s [como
so4] , pacote 30 gr
Biscoito doce tipo maizena,
de
primeira
qualidade,
vitaminado, acondicionado
em embalagem de papel
embalagem de polipropileno
original de fábrica com
400gr, registro no ministério
da saúde. Farinha de trigo
(enriquecida com ferro e
ácido fólico), açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, amido
de milho, açúcar invertido,
sal refinado, fermentos PCT
químicos (bicarbonato de
sódio,
bicarbonato
de
amônio e pirofosfato ácido
de
sódio),
estabilizante
lecitina
de
soja,
aromatizante, melhorador
de farinha metabissulfito de
sódio e enzima protease.
Validade
impressa
na
embalagem de pelo menos
01 ano a partir da data de
entrega do produto.
Biscoito recheado de 1º
qualidade - 140g, composto
de
farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, óleo vegetal, açúcar
invertido,
amido,
sal,
fermentos
químicos
bicarbonato de amônio,
bicarbonato de sódio e
fosfato
monocálcico,
emulsificantes lecitina de UN
soja, ésteres de mono e
diglicerídeos
de
ácidos
graxos com ácido diacetil
tartárico
e
mono
e
diglicerídeos
de
ácidos
graxos, aromatizantes e
corantes.
Nos
sabores:
morango, doce de leite e
chocolate.
Acondicionado
em
embalagens
de
aproximadamente 140g
Biscoito salgado tipo club
social, sabor original –
composição básica farinha
de trigo enriquecida com
ácido fólico e ferro, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar
e
outras
substâncias
permitidas, acondicionado
em
embalagens
impermeáveis, com 6 de UN
162g, fechadas, reembaladas
em caixa de papel vedada. As
embalagens devem conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, data de
validade, quantidade de
produto. Validade mínima de

1650

DALLAS

R$ 5,10

R$ 8.415,00

300

DALLAS

R$ 3,00

R$ 900,00

500

PIT STOP

R$ 4,75

R$ 2.375,00

12

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021

38

39

41

42

43

44

6 meses a partir da data de
entrega.
Bombom de chocolate de 1º
qualidade, acondicionado em
embalagem
contendo
aproximadamente 750g.
Brócolis 1° qualidade, extra,
com coloração verde-escuro,
separados
em
maços
padronizados, procedentes
de espécies genuínas e sãs.
Isento de broto, lesões de
origem física, mecânica e
biológica ou matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
á
superfície
externa.
Embalagem atóxica, que
proporciona
visão
do
produto.
Calabresa de 1º qualidade embalagem em saco plastico
transparente contendo 1kg
do produto. Rotulagem com
sif de acordo com a
legislação exerna
Caldo de carne (caixa c/ 06
tabletes) caldo de carne, em
tablete, acondicionado em
embalagem
original
de
fábrica
com
aproximadamente
126g,
composto por sal, gordura
vegetal, amido, extrato de
levedura, extrato de carne,
salsa, amido modificado,
malto dextrina, alecrim,
louro,
cúrcuma,
nozmoscada, pimenta-do-reino
branca, cravo, realçador de
sabor
glutamato
monossódico e inosinato
dissódico, corante caramelo
e aromatizantes. Caixa c/ 06
tabletes.
Caldo de galinha
galinha
(caixa c/ 06 tabletes) caldo
de galinha, em tablete,
acondicionado
em
embalagem
original
de
fábrica
com
aproximadamente
126g,
composto por sal, gordura
vegetal, amido, extrato de
levedura, extrato de carne,
salsa, amido modificado,
malto dextrina, alecrim,
louro,
cúrcuma,
nozmoscada, pimenta-do-reino
branca, cravo, realçador de
sabor
glutamato
monossódico e inosinato
dissódico, corante caramelo
e aromatizantes. Caixa c/ 06
tabletes.
Camomila, grãos (flores)
secas e bem desenvolvidas,
uniforme, acondicionado em
embalagem de polipropileno
original de fábrica, com

PCT

1200

SONHO DE VALSA R$ 45,40

R$ 54.480,00

PCT

550

CEASA

R$ 8,30

R$ 4.565,00

PCT

250

CEASA

R$ 35,40

R$ 8.850,00

Cx. c/ 6 und.

50

KNOOR

R$ 7,60

R$ 380,00

Cx. c/ 6 und.

50

KNOOR

R$ 7,50

R$ 375,00

PCT

800

ZAELI

R$ 3,10

R$ 2.480,00
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45

46

47

48

49

50

aproximadamente 7g
Canela em pó de 1º
qualidade, acondicionada em
embalagem de polietileno
atóxico
transparente,
aproximadamente 8g, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Canjica branca (canjiquinha),
pacote de 500g. Com data de
validade e sif.
Caqui , grau médio de
amadurecimento, integro de
1ª qualidade.
Carne bovina - ponta de
peito de 1º qualidade,
congelada, com aspecto
firme, na cor vermelho vivo,
sem
escurecimento
ou
manchas esverdeadas, isenta
de aditivos ou substâncias
estranhas
que
sejam
impróprias ao consumo e
que
alterem
suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas). Deverá ser
acondicionada a vácuo, em
embalagem
primária
constituída
de
plástico
atóxico transparente (aprox..
02kg), isenta de sujidades e
ou ação de microorganismos,
devidamente selada, com
especificação
de
peso,
validade,
produto
e
marca/procedência.
Registro no sim. Rotulagem
de acordo com a legislação
vigente. Validade impressa
na embalagem de no mínimo
06 meses a partir da data de
entrega do produto.
Carne bovina cupim –
congelada.
Primeira
qualidade, com coloração e
odores característicos do
produto. Embalada em saco
transparente atóxico. Suas
condições deverão obedecer
á legislação sanitária e de
boas práticas. A peça de
carne
deverá
ter
aproximadamente
5kg.
Registro no sim. Validade
impressa na embalagem de
no mínimo 06 meses a partir
da data de entrega do
produto.
Carne
bovina
de
1ª
qualidade:
capa
de
contrafilé; congelada, com
aspecto firme, na cor

PCT

200

ZAELI

R$ 2,90

R$ 580,00

UN

200

CEASA

R$ 5,30

R$ 1.060,00

KG

300

CEASA

R$ 12,50

R$ 3.750,00

PCT

650

JBS

R$ 35,50

R$ 23.075,00

PCT

200

JBS

R$ 40,30

R$ 8.060,00

PCT

650

JBS

R$ 35,8000

R$ 23.270,00
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54

55

56

vermelho
vivo,
sem
escurecimento ou manchas
esverdeadas,
isenta
de
aditivos
ou
substâncias
estranhas
que
sejam
impróprias ao consumo e
que
alterem
suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas). Deverá ser
acondicionada a vácuo, em
embalagem
primária
constituída
de
plástico
atóxico
transparente
(mínima 02kg), isenta de
sujidades e ou ação de
microorganismos,
devidamente selada, com
especificação
de
peso,
validade,
produto
e
marca/procedência.
Registro no sim. Rotulagem
de acordo com a legislação
vigente. Validade impressa
na embalagem de no mínimo
06 meses a partir da data de
entrega do produto.
Carne bovina tipo costela,
tiras resfriada, no máximo
10% de sebo e gordura, cor
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios,
subdividida
embalagem em filme pvc
transparente
ou
saco KG
plástico
transparente,
contendo identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, marcas e carimbos
oficiais.
Carne de boi, bisteca bovina
em bife de 100 á 130g, as
características
microbiológicas
deverão
estar de acordo com os
critérios
e
padrões KG
estabelecidos na resolução
rdc nº12 de 02/01/01,
anvisa. Embalagem plástica,
transparente,
atóxica
e
resistente.
Carne de frango - coxa e
sobrecoxa de 1º qualidade,
conservado
em
estado
congelado, produto não
transgênico, apresentando
cor amarelo rosado, sem
escurecimento ou manchas
esverdeadas,
isenta
de
aditivos
ou
substâncias
estranhas
que
sejam PCT
impróprias ao consumo e
que
alterem
suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas). Deverá ser
acondicionada,
em
embalagem
primária
constituída
de
plástico
atóxico transparente, isenta

1200

JBS

R$ 29,90

R$ 35.880,00

1000

JBS

R$ 34,40

R$ 34.400,00

2500

BELLO

R$ 13,90

R$ 34.750,00
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57

58

de sujidades e ou ação de
microorganismos,
em
pacotes de 1 a 2 kg,
devidamente selada, com
especificação
de
peso,
validade,
produto
e
marca/procedência.
Registro no ministério da
agricultura ? Sim e/ou sif.
Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. O produto
deverá apresentar validade
mínima de 6 meses no
momento da entrega.
Carne de segunda: acém .
Deverá ser de procedência
idônea, com carimbo de
fiscalização do sif, ministério
da
saúde
ou
órgão
competente, transportados
em
carros
fechados
refrigerados, acondicionados
em monoblocos ou caixas de
papelão lacradas, embalados
em sacos plásticos ou a
vácuo,
em
condições
corretas e adequadas de
temperatura (congeladas: KG
18ºc,
refrigeradas
6ºc)
respeitando-se
as
características
organolépticas
próprias.
Produtos salgados, curados
ou defumados poderão ser
entregues em temperatura
ambiente ou recomendada
pelo fabricante. Deverá
apresentar as seguintes
características: cor vermelho
vivo, aspecto brilhante,
cheiro suave e em estado de
congelamento.
Carne de segunda: charque
deverá ser de procedência
idônea, com carimbo de
fiscalização do sif, ministério
da
saúde
ou
órgão
competente, transportados
em
carros
fechados
refrigerados, acondicionados
em monoblocos ou caixas de
papelão lacradas, embalados
em sacos plásticos ou a
vácuo,
em
condições
corretas e adequadas de
temperatura (congeladas: KG
18ºc,
refrigeradas
6ºc)
respeitando-se
as
características
organolépticas
próprias.
Produtos salgados, curados
ou defumados poderão ser
entregues em temperatura
ambiente ou recomendada
pelo fabricante. Deverá
apresentar as seguintes
características: cor vermelho
vivo, aspecto brilhante,
cheiro suave e em estado de
congelamento.

350

JBS

R$ 35,00

R$ 12.250,00

250

JBS

R$ 41,30

R$ 10.325,00
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60

61

62

Carne de segunda: músculo
deverá ser de procedência
idônea, com carimbo de
fiscalização do sif, ministério
da
saúde
ou
órgão
competente, transportados
em
carros
fechados
refrigerados, acondicionados
em monoblocos ou caixas de
papelão lacradas, embalados
em sacos plásticos ou a
vácuo,
em
condições
corretas e adequadas de
temperatura (congeladas: 18ºc,
refrigeradas
6ºc)
respeitando-se
as
características
organolépticas
próprias.
Produtos salgados, curados
ou defumados poderão ser
entregues em temperatura
ambiente ou recomendada
pelo fabricante. Deverá
apresentar as seguintes
características: cor vermelho
vivo, aspecto brilhante,
cheiro suave e em estado de
congelamento.
Carne de segunda: rabada.
Deverá ser de procedência
idônea, com carimbo de
fiscalização do sif, ministério
da
saúde
ou
órgão
competente, transportados
em
carros
fechados
refrigerados, acondicionados
em monoblocos ou caixas de
papelão lacradas, embalados
em sacos plásticos ou a
vácuo,
em
condições
corretas e adequadas de
temperatura (congeladas: 18ºc,
refrigeradas
6ºc)
respeitando-se
as
características
organolépticas
próprias.
Produtos salgados, curados
ou defumados poderão ser
entregues em temperatura
ambiente ou recomendada
pelo fabricante. Deverá
apresentar as seguintes
características: cor vermelho
vivo, aspecto brilhante,
cheiro suave e em estado de
congelamento.
Carvão vegetal limpo e
granulado, próprio para
churrasco.
Acondicionado
em embalagens próprias
para este item e com selo de
fabricação
federal
de
aproximadamente 5kg.
Cebola de 1º qualidade,
fresca, extra, com as
extremidades firmes, cor
brilhante, haste bem seca.
Isento
de
broto,
enfermidades, lesões de
origem física, mecânica ou

KG

250

JBS

R$ 33,40

R$ 8.350,00

KG

200

JBS

R$ 29,00

R$ 5.800,00

PCT

80

DOURADOS

R$ 15,40

R$ 1.232,00

KG

1800

CEASA

R$ 4,80

R$ 8.640,00
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63

64

65

66

67

68

biológica,
substâncias
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.
Cebolinha
de
primeira
qualidade, talos e folhas
inteiras,
graúdas,
sem
manchas, com coloração
uniforme, talos e folhas
inteiras,
turgescentes,
intactas, firmes e bem
desenvolvidas, maço com
aproximadamente 300g (sem
raízes).
Cenoura extra aa de 1º
qualidade, in natura, cor
laranja-vivo, procedente de
espécies genuínas e sãs,
frescas, firme, lisa, sem
rugas, de aparência fresca.
Isento de brotos, lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Chocolate
em
barra
chocolate
nobre
meio
amargo 1,05 kg
Chocolate em barra , à base
de açúcar, gordura vegetal,
cacau em pó, leite em pó
integral, leite em pó, soro de
leite, emulsificantes: lecitina
de soja e aromatizante
sintético idêntico ao natural.
Sem glúten. Com valores
aproximados de 15g de
carboidratos, 1g proteínas,
8,3g gorduras totais, 7,7g
gorduras
saturadas,
0g
gorduras trans, 0,7g de fibra
alimentar, 11g de sódio.
Embalagem primária: pacote
plástico atóxico, laminado,
termosoldado,
resistente,
com 01 kg.
Chuchu extra, in natura,
pouca rugosidade tamanho
médio,
procedente
de
espécies genuínas, sãs e
frescas, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas. O produto
deve ser embalado em
pacotes de 1kg.
Chá mate de 1º qualidade,
embalagem
contendo
classificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, com prazo de

MAÇO

1050

CEASA

R$ 3,00

R$ 3.150,00

KG

1350

CEASA

R$ 4,90

R$ 6.615,00

UN

150

HARALD

R$ 36,30

R$ 5.445,00

UN

200

HARALD

R$ 24,40

R$ 4.880,00

KG

500

CEASA

R$ 5,80

R$ 2.900,00

PCT

720

SANTO ANTONIO

R$ 10,10

R$ 7.272,00
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70

71

72

73

74

75

validade não inferior a 06
(seis) meses da data de
entrega embalagem com 250
gramas
Coco branco ralado de 1º
qualidade, sem adição de
açúcares,
desidratado,
parcialmente
desengordurado, 100g
Coloral de 1º qualidade,
embalagem de 500g. Com
data de validade e sif.
Corante
alimenticios
variadas:
usado na
decoração de bolos, tortas,
doces
em
geral.
Em
confeitaria,
panificação,
fábricas de biscoitos e
docerias. Quantidade: 10ml
ingredientes: água, álcool
etílico e corantes artificiais.
Couve manteiga folhas fresca
de 1º qualidade, limpa, grau
de maturação 100%, com
coloração verde escuro,
separados
em
maços
padronizados, proceder de
espécies genuínas e sãs,
isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica,
substâncias
terrosas,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.
Couve-flor ? 1° qualidade,
extra, com coloração verdeescuro, separados em maços
padronizados, procedentes
de espécies genuínas e sãs.
Isento de broto, lesões de
origem física, mecânica e
biológica ou matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
á
superfície
externa.
Embalagem atóxica, que
proporciona
visão
do
produto.
Cravo de 1º qualidade, grãos
(flores)
secas
e
bem
desenvolvidas,
uniforme,
acondicionado
em
embalagem de polipropileno
original de fábrica, com
aproximadamente 7g.
Creme de leite de 1º
qualidade,
textura
homogênea, branco leitoso,
com
soro,
estabilizante
fosfato
dissódico,
acondicionado
em
embalagem
original
de
fábrica de mínimo 200g, com
especificação
dos
ingredientes, informações do
fabricante e prazo de
validade estampados na
embalagem, de acordo com

PCT

200

CEASA

R$ 5,90

R$ 1.180,00

UN

150

ZAELI

R$ 9,80

R$ 1.470,00

UN

100

MIX

R$ 6,60

R$ 660,00

MAÇO

800

CEASA

R$ 3,15

R$ 2.520,00

PCT

350

CEASA

R$ 8,62

R$ 3.017,00

PCT

250

ZELI

R$ 3,40

R$ 850,00

UN

680

TRIANGULO

R$ 3,45

R$ 2.346,00

19

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021

76

77

78

79

80

81

a resolução 12/78 da cnnpa.
O produto deverá ter
registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Erva mate terere de 1º
qualidade (pct com 500g)
Ervilha
em
conserva,
reidratada, de 1ª qualidade,
acondicionada
em
embalagem
original
de
fábrica c/ peso líquido
drenado
de
aproximadamente
200g,
contendo
externamente
especificação do produto,
informações fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde. (a embalagem não
deve
estar
amassada,
enferrujada e estufada, não
deve conter perfurações,
principalmente nas costuras,
não deve soltar ar c/ cheiro
de azedo ou podre quando
aberta, não deve apresentar
manchas
escuras
ou
ferrugem na parte interna)
Essência de baunilha de 1º
qualidade, água destilada,
álcool
etílico,
corante
caramelo e aromatizante,
vidro com 30ml.
Extrato de tomate de
primeira qualidade: sachê
de, no mínimo 340 g,
aspecto da massa mole e de
cor vermelha, cheiro e
sabores próprios, contendo:
tomate, açúcar e sal. Com
ausência
de
sujidades,
parasitas e larvas, de acordo
com a resolução nº 12/78 da
comissão nacional de normas
e padrões para alimentos
(cnnpa), validade impressa
na embalagem de, pelo
menos, 06 meses a partir da
data de entrega do produto.
Farinha de mandioca, fina,
torrada de 1ª qualidade,
acondicionado
em
embalagem de polipropileno
transparente
ou
papel,
original de fábrica com 500
gramas intacta. Validade
minima de 4 meses a partir
da data de entrega
Farinha de milho amarela de
1º qualidade, composta por
fécula
de
milho.
Armazenadas
em
embalagens
atóxicas,
resistentes,
apresentando
nome do fabricante, data de
validade e inscrição selo de
inspeção 500g.

PCT

500

SANTO ANTONIO

R$ 7,00

3.500,00

LATA

180

OLE

R$ 3,15

R$ 567,00

UN

30

CEPERA

R$ 6,85

R$ 205,50

UN

2500

DEZ

R$ 3,09

R$ 7.725,00

PCT

450

PINDUCA

R$ 5,20

R$ 2.340,00

PCT

140

ZAELI

R$ 5,30

R$ 742,00
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83

84

87

88

89

Farinha de rosca de 1ª
qualidade, acondicionado em
embalagem
polipropileno
transparente
ou
papel
original de fabrica com 500g
Farinha de trigo especial tipo
1 de primeira qualidade, rico
em ferro e ácido fólico,
fabricada a partir de grãos de
trigo sãos e limpos, isentos
de matéria terrosa e parasita
e em perfeito estado de
conservação. Não podendo
estar úmida fermentada ou
rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno
atóxico
transparente,
contendo 01 kg, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor,
data
de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Farinha de trigo para quibe não podendo estar úmida
fermentada ou rançosa.
Acondicionada
em
embalagem de polietileno
atóxico
transparente,
contendo 01 kg, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor,
data
de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Fermento p/ pão & pizza, de
1ª
primeira
qualidade
(biológico seco instantâneo),
fermento
em
pó,
acondicionado
em
embalagem
original
de
fábrica, pacote c/ 10g,
contendo
externamente
especificação do produto,
informações do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Fermento químico de 1º
qualidade, em pó 100g
Filé de
peixe de tilapia
aspecto próprio - cor, cheiro
e sabor próprio, eviscerado,
livre de qualquer substância
contaminante que possa
alterar ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a
legislação
sanitária
e

PCT

150

ZAELI

R$ 5,70

R$ 855,00

PCT

3000

DALLAS

R$ 3,85

R$ 11.550,00

PCT

200

LOPES

R$ 6,40

R$ 1.280,00

PCT

300

FLEISCHMAN

R$ 2,50

R$ 750,00

UN

700

ROYAL

R$ 3,40

R$ 2.380,00

UN

1500

COPACOL

R$ 36,65

R$ 54.975,00
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90

91

92

93

94

ministério de agricultura. Sua
apresentação
deve
ser
congelado em temperatura
de -10 a - 25ºc com pacote
de 800 gr.
Filé sassami de frango de
primeira
qualidade
congelada,
acondicionada
em embalagem média de
1kg, sendo a mesma vedada,
livre
de
sujidades,
substâncias terrosas que
possam causar modificações
sensoriais no produto, como
a
coloração
e
odor.
Inspecionada pelo ministério
da agricultura com registro
no sim e/ou sif.. Respeitando
o prazo de validade de no
mínimo 6 meses.
Folha de louro de 1º
qualidade pacote de 7g
Frango inteiro congelado , de
peso entre 3 a 4kg,
conservado
em
estado
congelado,
c/
miúdos,
produto não transgênico,
apresentando cor amarelo
rosado, deve apresentar
odor agradável e possuir
consistência firme, não deve
conter água além do
permitido,
apresentar
manchas esverdeadas ou
escuras (mofo), aconcionado
em embalagem original de
fábrica, confeccionada em
filme de pvc ou material
plástico
transparente,
contendo
externamente
especificação do produto,
informaçoes do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Fubá de milho de 1º
qualidade pct 01 kg
Fígado bovino descrição do
produto: fígado bovino,
congelado, de abate recente.
- coloração: cor própria sem
manchas
esverdeadas;
textura
e
odor:
característico; características
físico-químicas:
não
amolecido, não pegajoso e
isento de sujidades. Deverá
ser congelado à temperatura
de -18º c (dezoito graus
centígrados negativos) ou
inferior.
Características
microscópicas
e
microbiológicas:
deverá
apresentar se livre de
parasitos e de qualquer
substância
contaminante
que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração.

KG

2050

BELLO

R$ 18,62

R$ 38.171,00

PCT

250

ZAELI

R$ 3,40

R$ 850,00

KG

300

BELLO

R$ 17,00

R$ 5.100,00

PCT

500

ZAELI

R$ 5,82

R$ 2.910,00

KG

600

JBS

R$ 15,10

R$ 9.060,00
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97
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99

100

101

Gelatina sabores variados,
composto de açúcar, sal,
agente
tamponante,
acidulante, aroma natural de
morango, corantes artificiais
e
outras
substância
permitidas,
qualidade
ingredientes sãos e limpos,
umidade de 2% pp.
Gelatina em pó sem sabor,
incolor, acondicionada em
embalagem de papel ou
plástico original de fábrica,
caixa c/ 20g a 30g, contendo
externamente especificação
do produto, informações do
fabricante,
data
de
fabricação de prazo de
validade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Gengibre de 1ª primeira
qualidade, tamanho médio e
uniforme, fruto com 80 à
90% do grau de maturação,
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma,
cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que
lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes
à
superfície
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.
O transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas p/ o consumo.
Goiabada de 1º qualidade,
tipo
cascão,
com
característica
sensorial
típicas do produto em bom
estado de conservação. A
apresentação deve ser em
embalagens
de
500g,
íntegras, livres de sujidades e
validade mínima de 1 (um)
ano.
Hortelã in natura de 1º
qualidade, fino, fresco, de
primeira
qualidade,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe
permita
suportar
manipulação, o transporte e
a conservação em condições
adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 da
cnnpa.
Inhame
fonte
de
carboidratos e fibra, de 1º
qualidade
Iogurte de 1º qualidade petit
suisse bandeja 320gr com 8
unidades
embalagem

UN

1200

APTI

R$ 3,60

R$ 4.320,00

CX

60

APTI

R$ 6,40

R$ 384,00

KG

30

CEASA

R$ 12,50

R$ 375,00

PCT

160

TRAINGULO

R$ 6,85

R$ 1.096,00

MAÇO

100

CEASA

R$ 3,45

R$ 345,00

KG

200

CEASA

R$ 8,00

R$ 1.600,00

CARTELA

300

FRIMESA

R$ 7,15

R$ 2.145,00
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105
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contendo
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade,marcas e carimbos
oficiais registro no ministério
da agricultura e ou saúde.
Ketchup - produto de
primeira qualidade, com
produtos
de
boa
procedência. Embalagem de
no mínimo 180g, contendo
externamente especificação
do produto, informações, do
fabricante,
data
de
fabricação e prazo de
validade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Kiwi, in natura, de primeira
qualidade - procedente de
espécie genuína e sã, fresca,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
sem apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Laranja pêra de 1º qualidade,
in natura extra, procedente
de espécie genuína e sã,
fresca,
com
grau
de
maturação adequado para o
consumo, sem apresentar
avarias de casca. Isento de
lesões de origem física,
mecânica
ou
biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Leite condensado de 1º
qualidade,
textura
homogênea, creme leitoso,
acondicionado
em
embalagem
original
de
fábrica de no mínimo 395g,
com
especificação
dos
ingredientes, informações do
fabricante e prazo de
validade estampados na
embalagem, de acordo com
a resolução 12/78 da cnnpa.
O produto deverá ter
registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da
saúde.
Não
deve
apresentar vestígios
de
ferrugem, amassadura ou
abalamento.
Leite de coco , de 1ª primeira
qualidade,
composição
básica: leite de coco integral,
água, teor de gordura
padronizado de 11% a 13% e

UN

300

ZAELI

R$ 5,00

R$ 1.500,00

KG

220

CEASA

R$ 26,80

R$ 5.896,00

KG

3000

CEASA

R$ 3,10

R$ 9.300,00

UN

350

TRIANGULO

R$ 6,05

R$ 2.117,50

UN

100

INDAIA

R$ 4,00

R$ 400,00
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109

110

111

112

conservantes, acondicionado
em embalagem original de
fábrica,
contendo
externamente especificação
do produto, informações do
fabricante,
data
de
fabricação e prazo de
validade, frasco c/ 200ml. O
produto deverá ter registro
no ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Leite pasteurizado ‘uht' desnatado
(longa vida)
leite - líquido, pasteurizado,
desnatado, longa vida uht
(ultra high temperature), rico
em
cálcio.
Embalagem
contendo 01 litro, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade. O
produto deverá ter registro
no ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Leite
zero
lactose
semidesnatado de primeira
qualidade para dieta com
restrição de lactose
Lentilha
seca
de
1º
qualidade, pacote de 500g.
Com data de validade e sif.
Limão taiti de primeira
qualidade, produto fresco, in
natura,
procedente
de
espécie genuína e sã, sem
apresentar avarias de casca.
Casca lisa. Livre de resíduos
de fertilizantes. Isento de
lesões de origem física,
mecânica
ou
biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
insetos, parasitas e larvas.
Deve ter grau de maturação
apropriado para o consumo
na semana da entrega.
Produto sujeito à verificação
no ato da entrega de acordo
com
os
procedimentos
determinados pela anvisa.
Linguiça
carne
suina,
congelada,
mantido
a
temperatura com tolerância
a -12°c. Composta por mix
com carne bovina tipo
toscana embutida em tripa
natural de porco, em gomos,
com no maxima 30% de
gordura, com aspecto firme,
não pegajoso e sem manchas
pardacentas ou esverdeadas,
acondicionado
em
embalagem plastica, de 1 kg,
atóxica, resistente, com data
de validade de no mínimo 03
meses, com registro no
ministério da agricultura-sif.
Com registro no simpp, sie
ou sif.

LITRO

300

TRINAGULO

R$ 5,30

R$ 1.590,00

LITRO

450

TRIANGULO

R$ 5,20

R$ 2.340,00

PCT

100

ZAELI

R$ 9,85

R$ 985,00

KG

450

CEASA

R$ 4,60

R$ 2.070,00

KG

380

BELLO

R$ 22,10

R$ 8.398,00
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114

115

116

117

Linguiça de frango de 1º
qualidade:
congelada
a
temperatura de - 18ºc ou
inferior, com tolerância de 12ºc. Aspecto próprio, não
amolecido, nem pegajoso,
cor, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Com
registro no simpp, sie ou sif,
constando como o produto é
produzido, embalagem de 1
kg, com indicação do peso
impresso na embalagem
original
do
fabricante.
Validade
impressa
na
embalagem de, no mínimo
03 meses a partir da data de
entrega do produto.
Macarrão instantâneo de 1º
qualidade, com 85g. Farinha
de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gorduras
vegetal, sal, vitaminas b3
(niacina), b6 (piridoxina), b2
(biboflavina) e b1 (tiamina),
reguladores
de
acidez
carbonato de potássio e
carbonato
de
sódio,
estabilizantes tripolifosfato
de
sódio,
pirofosfato
tetrassódico e fosfato de
sódio monobásico e corante
sintético idêntico ao natural
betacaroteno, com tempero
em
pó:
condimento
preparado diversos sabores,
contém glúten.
Macarrão tipo espaguete de
1º qualidade com ovos.
Embalagem de polietileno
transparente
de
500g.
Embalagens
resistentes,
intactas e hermeticamente
vedadas. As massas ao serem
postas na água não devem
turvar antes da cocção, não
podendo estar fermentadas
ou
rançosas.
Validade
impressa na embalagem de,
no mínimo 06 meses a partir
da data de entrega do
produto.
Macarrão tipo parafuso de
1º qualidade com ovos.
Embalagem de polietileno
transparente
de
500g.
Embalagens
resistentes,
intactas e hermeticamente
vedadas. Livre de sujidades e
parasitas. As massas ao
serem postas na água não
devem turvar antes da
cocção, não podendo estar
fermentadas ou rançosas.
Validade
impressa
na
embalagem de, no mínimo
06 meses a partir da data de
entrega do produto.
Maionese tradicional, de 1ª

KG

400

BELLO

R$ 20,12

R$ 8.048,00

PCT

400

ZAELI

R$ 2,55

R$ 1.020,00

PCT

900

SANTA
FELICIDADE

R$ 4,80

R$ 4.320,00

PCT

680

SANTA
FELICIDADE

R$ 3,85

R$ 2.618,00

UN

250

HELMANS

R$ 8,60

R$ 2.150,00
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119

120

121

122

123

primeira
qualidade,
acondicionada
em
embalagem
original
de
fábrica, sachê c/ 550g,
contendo
externamente
especificação do produto,
informações, do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Mamão tipo formosa de 1º
qualidade, com 80 a 90% de
maturação,
frutos
de
tamanho
médio,
com
aproximadamente 800g, no
grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho.
Mandioca de 1º qualidade
tipo branca ou amarela, sem
casca
congelada,
sãs,
tamanho grande uniforme,
em condições adequadas
para o consumo, com todas
as
partes
comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão
estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e
utilização. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas,
de acordo com a resolução
nº 12/78 da comissão
nacional de normas e
padrões para alimentos
(cnnpa). O produto deve ser
embalado a vácuo em
plástico
transparente,
congelado e contendo 1kg.
Manga tamanho médio, grau
médio de amadurecimento,
de 1º qualidade
Manjericão desidratado de
1º qualidade, acondicionado
em
embalagem
de
polietileno
atóxico
transparente,
contendo
aproximadamente 7g, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de
entrega.
Manteiga pura com sal, de
qualidade,
embalagem
intacta contendo dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido.
Deverá ter registro no
ministério da agricultura.
Temperatura média de 10ºc.
Maracujá de 1º qualidade,

KG

950

CEASA

R$ 7,20

R$ 6.840,00

KG

1200

CEASA

R$ 6,00

R$ 7.200,00

KG

200

CEASA

R$ 8,35

R$ 1.670,00

PCT

100

CEASA

R$ 3,40

R$ 340,00

UN

200

FRIMESA

R$ 13,20

R$ 2.640,00

KG

100

CEASA

R$ 10,50

R$ 1.050,00
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125

126

127

128

129

com grau máximo no
tamanho, aroma e cor da
espécie
e
variedade,
apresentar grau máximo de
maturação tal que lhes
permita
suportar
a
manipulação, transporte e
conservação em condições
adequadas para o consumo,
estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua
aparência.
Margarina vegetal cremosa
com sal: de 1ª qualidade,
contendo no mínimo 70% de
lipídeos, zero de gordura
trans, a base de óleos
vegetais
líquidos
e
hidrogenados, água, sal (2%),
leite em pó desnatado e/ou
soro de leite em pó.
Estabilizantes:
mono
e
diglicerideos, lecitina de soja
e ésteres de poliglicerol,
conservantes: sorbato de
potássio e/ou benzoato de
sódio, aroma idêntico ao
natural de manteiga, corante
natural de urucum e
cúrcuma ou idêntico ao
natural beta caroteno e
vitamina a, sem colesterol.
Embalagem em pote plástico
atóxico com 1kg, lacrado
com filme termo-selado, com
registro no ministério da
agricultura - sif.
Massa para lasanha de 1º
qualidade com ovos, direto
ao forno de 500g. Com data
de validade e sif.
Massa para pastel semi
pronta de 1º qualidade feita
de
farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, açúcar,
sal,
gordura
vegetal,
margarina,
álcool
alimentício, emulsificante:
lecitina de soja peso líquido
de 500 g. Pacote com 30
unidades.
Maçã gala de 1º qualidade,
frutos de tamanho médio, no
grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos,
firmes e com brilho. De
acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.
Mel de abelha de 1º
qualidade,
embalagem
original
de
fabrica
transparente
de
aproximadamente
300gr.
Com sif de inspeção federal.
Melancia de 1º qualidade, in

UN

1500

DORIANA

R$ 16,85

R$ 25.275,00

PCT

200

DALLAS

R$ 8,00

R$ 1.600,00

PCT

150

CEASA

R$ 7,70

R$ 1.155,00

KG

4000

CEASA

R$ 9,15

R$ 36.600,00

UN

80

ABELHA

R$ 17,45

R$ 1.396,00

KG

1000

CEASA

R$ 3,35

R$ 3.350,00
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131

132

natura extra, com grau de
maturação adequado para o
consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de
coloração vermelha com
aparência fresca e macia,
procedente
de
espécie
genuína e sã, fresca. Isento
de lesões de origem física,
mecânica
ou
biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Melão amarelo de 1°
qualidade - in natura extra,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração
amarela com aparência
fresca e macia, procedente
de es melão amarelo de 1°
qualidade - in natura extra,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
casca firme sem avarias, KG
polpa firme de coloração
amarela com aparência
fresca e macia, procedente
de espécie genuína e sã,
fresca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Milho p/ pipoca tipo 1, de 1º
qualidade. Classe amarelo.
Acondicionado
em
embalagem
original
de
fábrica
de
500g,
confeccionada em plástico
transparente e resistente.
Contendo no corpo da
embalagem informações do
fabricante, ingredientes e
PCT
data de vencimento. Devem
estar bem soltos e secos no
pacote, devem apresentar
cor uniforme, não deve ter
manchas de cor preta,
azulada ou esverdeada e
cheiro azedo. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde
Milho verde (em espiga), de
1ª primeira qualidade, boa
conformação da espiga, grão
em estado leitoso (ponto de
pamonha),
palha
de
KG
coloração uniforme e sem
manchas, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma,
cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de

900

CEASA

R$ 7,50

R$ 6.750,00

350

LOPES

R$ 4,90

R$ 1.715,00

300

CEASA

R$ 12,70

R$ 3.810,00
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134

135

136

137

evolução e tamanho tal que
lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes
à
superfície
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.
O transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas p/ o consumo.
Milho verde de 1º qualidade
em lata, com sif, data de
fabricação
e
validade,
íntegra,
pesando
aproximadamente 200g.
Mortadela manipulada em
condições higiênicas, com
mínimo aceitável de gordura
e sal e de bom paladar.
Mortadela manipulada em
condições higiênicas, com
mínimo aceitável de gordura
e sal e de bom paladar. A
mortadela fatiada deve
apresentar-se
livre
de
parasitas e de qualquer
substância
contaminante
que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração.
Devendo ser refrigerado
transportada à temperatura
de 6º c a 10° c ou congelado.
O produto deverá ser
rotulado de acordo com a
legislação vigente. No rótulo
da embalagem deverão estar
impressos de forma clara e
indelével
as
seguintes
informações:
• nome e
endereço do fabricante,
constando obrigatoriamente
registro no sif rotulagem de
acordo com a legislação
vigente.
Mostarda
de
primeira
qualidade – molho de
mostarda composto por
sementes
de
mostarda
amarela, acondicionada em
embalagem
original
de
fábrica
contendo
aproximadamente
180g.
Contendo
externamente
especificação do produto,
informações do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Nata em pote
300g
ingredientes creme de leite,
leite em pó desnatado e
espessantes: gelatina e/ou
carragena e/ou goma guar.
Não
contém
glúten.
Alérgicos: contém derivados
de leite
Nós moscada embalagem

LATA

400

DEZ

R$ 3,65

R$ 1.460,00

KG

120

AURORA

R$ 20,45

R$ 2.454,00

UN

280

ZAELI

R$ 4,25

R$ 1.190,00

UN

100

FRIMESA

R$ 12,15

R$ 1.215,00

PCT

500

ZAELI

R$ 3,20

R$ 1.600,00
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139

140

141

142

143

144

contendo aproximadamente
20 g.
Orégano desidratado de 1º
qualidade, em embalagem
plástica
transparente
resistente, contendo 7g, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor,
data
de
fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho.
Validade mínima de 12
(doze) meses a contar da
data de entrega.
Ovo de páscoa de chocolate contendo no mínimo 250
gramas de chocolate.
Ovo de páscoa de chocolate
diet contendo no mínimo
250 gramas de chocolate
Ovos brancos de galinha de
1º
qualidade,
tamanho
médio,
de
primeira
qualidade, frescos, isento de
aditivos
ou
substâncias
estranhas ao produto que
sejam
impróprias
ao
consumo e que alterem suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas),
inspecionadas
pelo
ministério da agricultura.
Paçoca - amendoim torrado
e moído, açúcar e sal.
Alérgicos:
contém
amendoim. Não contém
glúten embalagem com
aproximadamente
31
unidades.
Peito de frango sem osso de
1º qualidade, pct 1 kg limpo,
magro, não temperado,
congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob
inspeção
veterinária,
presentando cor e odor
característicos. Isento de:
vestígio
de
descongelamento,
cor
esverdeada, odor forte e
desagradável,
parasitas,
sujidades, larvas e qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado
em
embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo
na
embalagem
a
identificação do produto,
peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do
órgão competente e data de
embalagem.
Validade
mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.
Pepino de 1ª primeira

PCT

200

ZAELI

R$ 3,00

R$ 600,00

UN

1200

PELICANO

R$ 42,65

R$ 51.180,00

UN

100

PELICANO

R$ 56,65

R$ 5.665,00

DZ

3000

CAMVA

R$ 10,50

R$ 31.500,00

PCT

500

MANDUVI

R$ 20,00

R$ 10.000,00

KG

550

BELLO

R$ 21,40

R$ 11.770,00

KG

200

CEASA

R$ 7,75

R$ 1.550,00

31

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021

145

146

147

148

149

150

151

qualidade pepino de 1ª
primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, fruto com
80 à 90% do grau de
maturação, perfeito estado
de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau
de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas
aderentes
à
superfície
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.
O transporte e a conservação
deverão estar em condições
adequadas p/ o consumo.
Peru ave com baixo teor de
gordura
e
grande
concentração de carnes nas
KG
coxas e peito das aves,
marcas igual ou superior a
perdigão ou sadia.
Perá willians in natura, de 1ª
qualidade - semi madura,
consistência firme, tamanho
de médio a grande, casca
livre de fungos. Devem estar
KG
íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas.
Deverá ser transportados em
carros
higienizados
em
temperatura ambiente
Pessego em caldas de 1º
qualidade pessego em caldas
de 1º qualidade, embalagem
LATA
original
de
fabrica
aproximadamente
800gr
liquido, drenado 450g
Picolé, sabores variados

UN

Pimenta dedo de moça seco
e bem desenvolvido, isento
de parasitas e fungos, livres
de fragmentos e corpos
estranho, especificação dos
ingredientes, informações do
fabricante e prazo de
KG
validade estampados na
embalagem, de acordo com
a resolução 12/78 da cnnpa.
O produto deverá ter
registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Pimentão verde
de 1º
qualidade, tamanho médio,
de primeira, tenros, sem
manchas, com coloração
uniforme e com brilho,
KG
turgescentes, firmes e bem
desenvolvidas,
sem
ferimentos ou defeitos, livres
de terra ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
Pirulito de 1° qualidade,
PCT
sabores diversos, embalado

150

SADIA

R$ 59,35

R$ 8.902,50

550

CEASA

R$ 12,65

R$ 6.957,50

40

JOAO E MARIA

R$ 14,00

R$ 560,00

5000

CASA
SORVETE

R$ 4,00

R$ 20.000,00

30

CEASA

R$ 20,40

R$ 612,00

100

CEAS

R$ 11,20

R$ 1.120,00

500

PIETROBOM

R$ 15,00

R$ 7.500,00
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155

156

157

158

159

em embalgem de fabrica,
com aproximadamente 500 g
Polvilho azedo de 1º
qualidade, acondicionado em
embalagem
polipropileno
transparebte original de
fabrica com 500gr, aspecto
liso
Polvilho doce
de 1º
qualidade: embalagem de
plástico resistente de 500g,
contendo no corpo da
embalagem informações do
fabricante,
ingredientes,
data de validade e peso
líquido original do fabricante,
não deve estar carunchado,
nem
manchas
escuras.
Apresentar amostra.
Ponkan in natura, devem
estar pesadas, firmes, de cor
brilhante e intensa, sem
sinais de amolecimento
Presunto fatiado de primeira
e refrigerado, fatias finas em
torno de 20g cada. Deverá
apresentar coloração, odor e
aspectos
característicos.
Contendo na embalagem a
identificação do produto,
peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos
oficiais e selo de inspeção do
órgão competente e data de
embalagem.
Validade
mínima de 03 (três) dias, a
contar da data de entrega.
Pucheiro carne de pescoço,
congelado, com aspecto
firme, na cor vermelho vivo,
sem
escurecimento
ou
manchas esverdeadas, isenta
de aditivos ou substâncias
estranhas
que
sejam
impróprias ao consumo e
que
alterem
suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas). Deverá ser
acondicionada a vácuo, em
embalagem
primária
constituída
de
plástico
atóxico transparente, isenta
de sujidades e ou ação de
microorganismos,
devidamente selada, com
especificação
de
peso,
validade,
produto
e
marca/procedência.
Registro no sim. Rotulagem
de acordo com a legislação
vigente. Validade impressa
na embalagem de no mínimo
06 meses a partir da data de
entrega do produto
Pão
tipo
bisnaguinha
embalagem:
saco
de
polietileno,
transparente,
atóxico,
resistente,
devidamente
identificado,

PCT

250

LOPES

R$ 6,50

R$ 1.625,00

PCT

220

LOPES

R$ 5,85

R$ 1.287,00

KG

800

CEASA

R$ 5,30

R$ 4.240,00

KG

300

AURORA

R$ 33,35

R$ 10.005,00

KG

1000

IDEAL

R$ 17,40

R$ 17.400,00

PCT

300

GAUCHO

R$ 11,75

R$ 3.525,00
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160

161

162

163

164

contendo entre 280 e 300g.
Validade: mínima de 7 dias
Pó para gelatina de 1º
qualidade. As embalagens
individuais devem estar em
bom estado de conservação
e livre de sujidades. Caixa de
35g. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
Queijo caipira consistência
semi-dura, rígida, crosta
firme e não formada,
acondicionado
em
embalagem plástica, com
especificação do produto,
informações do fabricante e
prazo
de
vencimento
estampados na embalagem
Queijo mussarela de 1º
qualidade,
fatiado,
consistência
semidura,
rígida, crosta firme e não
formada, acondicionado em
embalagem,
com
especificação do produto,
informações do fabricante e
prazo
de
vencimento
estampados na embalagem,
validade de no mínimo 04
(quatro) meses. De acordo
com a resolução 12/78 da
cnnpa. O produto deverá ter
registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde
Queijo mussarela peça,
consistência
semi-dura,
rígida, crosta firme e não
formada queijo mussarela,
peça, consistência semi-dura,
rígida, crosta firme e não
formada, acondicionado em
embalagem plástica original
de fábrica, com especificação
do produto, informações do
fabricante e prazo de
vencimento estampados na
embalagem, validade de no
mínimo 04 (quatro) meses.
De acordo com a resolução
12/78 da cnnpa. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde.
Queijo parmesão ralado de
1º qualidade, composto por
queijo
parmesão
e
conservador ácido sórbico,
não
conter
glúten,
acondicionado
em
embalagem de polipropileno
original de fábrica com 50g,
especificação
dos
ingredientes, informações do
fabricante e prazo de
validade estampados na
embalagem, de acordo com
a resolução 12/78 da cnnpa.
O produto deverá ter

UN

280

APTI

R$ 2,20

R$ 616,00

KG

120

IDEAL

R$ 37,90

R$ 4.548,00

KG

600

AURORA

R$ 39,25

R$ 23.550,00

KG

200

AURORA

R$ 48,30

R$ 9.660,00

PCT

250

ZAELI

R$ 5,30

R$ 1.325,00
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165

166

167

168

169

172

registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Quiabo de 1º qualidade sem
ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho, sem
corpos estrahos ou terra
aderida a surpercie externa
Refrigerante de 1º qualidade
- sabor cola (pet), bebida não
alcoólica, à base de água
gaseificada, açúcar, extrato
de noz de cola e cafeína,
acondicionada
em
embalagem plástica original
de fábrica, garrafa pet c/ 02
litros,
contendo
externamente especificação
do produto, dados do
fabricante, n° do lote, data
de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Refrigerante de 1º qualidade
- sabor guaraná (pet), bebida
não alcoólica, à base de água
gaseificada, açúcar e extrato
vegetal
de
guaraná,
acondicionada
em
embalagem plástica original
de fábrica, garrafa pet c/ 02
litros,
contendo
externamente especificação
do produto, dados do
fabricante, n° do lote, data
de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá
ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério
da saúde.
Repolho branco de 1º
qualidade, in natura extra,
fresco,
firme,
odor
característico. Isento de
lesões de origem física,
mecânica
ou
biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas.
Requeijão cremoso de 1ª
qualidade 500 gr
Salsicha - tipo hot dog de
carne e toucinho de 1º
qualidade, congelada, com
condimentos
triturados,
misturados e cozidos, isenta
de aditivos ou substâncias
estranhas
que
sejam
impróprias ao consumo e
que
alterem
suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas).
Devidamente selada, com
especificação
de
peso,
validade,
produto
e

KG

300

CEASA

R$ 18,00

R$ 5.400,00

UN

1000

FUNADA COLA

R$ 7,40

R$ 7.400,00

UN

1500

FUNADA

R$ 6,32

R$ 9.480,00

KG

850

CEASA

R$ 4,20

R$ 3.570,00

UN

120

AURORA

R$ 7,70

R$ 924,00

KG

450

BELLO

R$ 15,90

R$ 7.155,00
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173

174

175

176

177

178

179

marca/procedência.
Registro no ministério da
agricultura – sif. Rotulagem
de acordo com a legislação
vigente.
Salsinha
de
primeira
qualidade, talos e folhas
inteiras,
graúdas,
sem
manchas, com coloração
uniforme, talos e folhas
inteiras,
turgescentes,
intactas, firmes e bem
desenvolvidas, maço com
aproximadamente 300g (sem
raízes).
Sardinha em conserva com
óleo comestível com 125 gr
Sorvete variados sabores.
Composto por água, açúcar,
gordura vegetal, leite em pó
desnatado, soro de leite,
açúcar líquido invertido, óleo
vegetal, xarope de glicose,
cacau, emulsificantes mono
e diglicerídeos de ácidos
graxos e lecitina de soja,
estabilizantes alginato de
sódio e fosfato dissódico e
aromatizantes.
Em
embalagens aproximadas de
10l, vedadas, livres de
sujidades
e
parasitas.
Congelado.
Suspiro produto tradicional,
elaborado à base de gelatina,
de aspecto colorido e sabor
inigualável, embalagem com
aproximadamente
50
unidades.
Tempero completo sem
pimenta, embalagem de 1kg.
Com data de validade e sif.
Tomate in natura de 1º
qualidade, tamanho médio a
grande, 60% de maturação,
de primeira qualidade, firme
e intacto, com coloração
uniforme e brilho, estando
livres de enfermidades e
defeitos graves que alterem
sua
conformação
e
aparência,
isento
de
sujidade,
parasitas,
substâncias
terrosas
e
resíduos
de
defensivos
agrícolas, sem lesões de
origem física ou mecânica
(rachaduras e cortes). O
produto deve ser embalado
em pacotes de 1kg.
Uva niagara , in natura,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e
a conservação em condições
adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo

MAÇO

1050

EASA

R$ 3,10

R$ 3.255,00

LATA

120

88

R$ 6,70

R$ 804,00

UN

250

CASA
SORVETE

R$ 74,20

R$ 18.550,00

UN

500

DORI

R$ 45,60

R$ 22.800,00

UN

100

CASTELO

R$ 7,40

R$ 740,00

KG

2800

CEASA

R$ 7,40

R$ 20.720,00

KG

400

CEASA

R$ 18,60

R$ 7.440,00
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180

181

182

183

184

com a resolução 12/78 da
cnpa.
Uva
passa
desidratada,
preta, sem semente, livre de
fungos;
embalagem
hermeticamente fechada e
rotulada conforme legislação
vigente, embalagem de 200
gr
Vagem
de
primeira
qualidade, extra in natura,
de
coloração
brilhante,
aspecto tenro e quebradiço,
procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas
Vinagre de maçã de primeira
qualidade, acondicionado em
embalagem plástica original
de fábrica de 750 ml,
íntegras, sem vazamentos e
que contenham data de
fabricação e validade de no
mínimo 6 meses a partir da
data de entrega.
Água de coco, sem corantes
artificias, com conservação
fora
da
refrigeração,
embalagem atóxica com
dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade
e registro no ms. Embalagem
de 1 litro
Óleo de soja de 1ª primeira
qualidade,
composição
básica: óleo de soja refinado
e antioxidantes, deve ser
transparente, c/ cheiro e
sabor próprio, acondicionado
em embalagem original de
fábrica, embalagem c/ 900
ml, contendo externamente
especificação do produto,
informações do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade. O produto
deverá ter registro no
ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde. (a
embalagem não deve estar
amassada, estufada, ou
conter perfurações, não deve
apresentar manchas escuras
ou estarem enferrujadas,
principalmente nas costuras,
no caso de latas)

UN

50

ZAELI

R$ 11,30

R$ 565,00

KG

500

CEASA

R$ 21,50

R$ 10.750,00

UN

450

KOOLER

R$ 8,80

R$ 3.960,00

UN

500

DUCOCO

R$ 10,20

R$ 5.100,00

UN

1550

CONCORDIA

R$ 8,30

R$ 12.865,00

R$
1.281.806,00

VALOR TOTAL
VERITAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
ITEM
5

ESPECIFICAÇÃO
Achocolatado em pó de 1º

UN MED
PCT

QTD
2000

37

MARCA
ZAELI

V. UNITÁRIO
R$ 5,80

V. TOTAL
R$ 11.600,00
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14

37

40

51

qualidade,
instantâneo,
tradicional, a base de açúcar,
cacau em pó e maltodextrina.
Embalagem
com
400g,
identificacao do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso liquida, de acordo com a
resolucao 12/78 da comissao
nacional de normas e padroes
para alimentos - cnnpa.
Amido de milho de 1º qualidade
em pó, forma de pó fino, cor
branca,
sabor
e
odor
característicos, fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas.
Acondicionado em embalagem
resistente contendo 500g, com
identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade.
Isento de: matéria terrosa,
parasitas,
larvas,
material
estranho. Não pode apresentarse úmido, fermentado ou
rançoso. Validade mínima de 6
(seis) meses, a contar da data de
entrega.
Biscoito salgado tipo água e sal
de
primeira
qualidade.
Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido
fólico (vitamina. B9), açúcar,
gordura vegetal hidrogenada. O
biscoito deverá estar em perfeito
estado
de
conservação.
Embalagem
de
400g
de
polietileno, impermeáveis e
lacrados. Validade impressa na
embalagem de pelo menos 01
ano a partir da data de entrega
do produto.
Café em pó torrado e moído,
puro, de primeira qualidade,
embalagem de
500gr, com
validade mínima de 12 meses,
contados a partir da data de
entrega e com selo da abic
Carne bovina de 1° patinho;
cortada e, cubos de 3cm. Magra
de 1° qualidade, congelada a
temperatura de -18°c ou inferior,
com tolerância de -12°c. Aspecto
próprio, não amolecido, nem
pegajoso. Cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Devendo conter no máximo 10%
de gordura. Deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo de 3° de aponeuroses,
com registro no sim, constando
como o produto é produzido.
Embalagem
transparente,
rotulada, á vácuo e com o peso
de 1kg. Validade impressa na
embalagem de no mínimo 06
meses a partir da data de entrega
do produto.

PCT

200

ZAELI

R$ 7,20

R$ 1.440,00

PCT

2000

DALLAS

R$ 5,00

R$ 10.000,00

PCT

2400

BRASILEIRO

R$ 12,40

R$ 29.760,00

PCT

2500

VERITAS

R$ 45,00

R$ 112.500,00
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52

53

85

Carne bovina moída Patinho de
1º qualidade congelada, com
aspecto firme, na cor vermelho
vivo, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isenta de
aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas
características naturais (físicas,
químicas
e
organolépticas).
Deverá ser acondicionada a
vácuo, em embalagem primária
constituída de plástico atóxico
transparente (mínima 01kg),
isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos, devidamente
selada, com especificação de
peso, validade, produto e
marca/procedência. Registro no
sim. Rotulagem de acordo com a
legislação
vigente.
Validade
impressa na embalagem de no
mínimo 06 meses a partir da data
de entrega do produto.
Carne bovina para bife – patinho
primeira qualidade, congelada,
com aspecto firme, na cor
vermelho
vivo,
sem
escurecimento
ou
manchas
esverdeadas, isenta de aditivos
ou substâncias estranhas que
sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e
organolépticas).
Deverá ser
acondicionada a vácuo, em
embalagem primária constituída
de plástico atóxico transparente
(mínima 01kg), isenta de
sujidades e ou ação de
microorganismos, devidamente
selada, com especificação de
peso, validade, produto e
marca/procedência. Registro no
sim. Rotulagem de acordo com a
legislação
vigente.
Validade
impressa na embalagem de no
mínimo 06 meses a partir da data
de entrega do produto
Feijão
carioquinha
de
1º
qualidade, novo, não deve conter
perfurações (carunchos e outros
insetos), não devem estar
esbranquiçados (mofo), murchos,
sem brilho ou brotando, não
devem
apresentar
cheiro
estranho (inseticida) quando o
pacote for aberto, acondicionado
em embalagem original de
fábrica, contendo externamente
especificação
do
produto,
informação do fabricante data de
fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. O produto
deve ser embalado em pacotes
de 1kg, em embalagens de
polietileno transparente atóxico
e resistente. Embalagem de 1kg.

PCT

2500

VERITAS

R$ 45,00

R$ 112.500,00

PCT

1500

VERITAS

R$ 45,00

R$ 67.500,00

PCT

800

ZAELI

R$ 9,00

R$ 7.200,00
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Feijão preto tipo 1 de 1º
qualidade: grão novo, isento de
matéria terrosa, parasita, detritos
animais e vegetais, pedaços de
grãos ardidos, brotados, chochos,
imaturos, manchados, chuvados,
mofados,
carunchados
e
descoloridos que prejudiquem
86
sua aparência e qualidade,
produção de última safra. Teor
de umidade máxima de 14%.
Embalagem em pacotes de 1 kg
de
polietileno
transparente
atóxico e resistente. Validade
impressa na embalagem de, pelo
menos, 06 meses a partir da data
de entrega do produto.
Leite pasteurizado integral longa
vida uht - líquido, pasteurizado,
integral, longa vida uht (ultra
high temperature), rico em
cálcio. Embalagem contendo 01
108
litro, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade.
O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde.
Sal grosso de origem marinha e
iodado.
Acondicionado
em
embalagens plásticas atóxicas de
170
sal grosso, de origem marinha e
iodado.
Acondicionado
em
embalagens plásticas atóxicas de
1kg.
Sal refinado iodado, de 1º
qualidade, 1 kg, constituído de
cristais de granulação uniforme e
isento de impurezas e umidade,
acondicionado em embalagem
171
plástica original de fábrica,
íntegra,
atóxico,
resistente,
vedado hermeticamente e limpo.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.
VALOR TOTAL

PCT

1050

ZAELI

R$ 9,60

R$ 10.080,00

LITRO

10000

AURORA

R$ 5,20

R$ 52.000,00

PCT

120

ZAELI

R$ 2,45

R$ 294,00

PCT

850

ZAELI

R$ 2,50

R$ 2.125,00

R$ 416.999,00

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.
Dotações Orçamentárias:
Órgão/UO

Função Programática

Projeto

08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02
08.02

08.243.005
08.241.021
08.241.021
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.243.005
08.244.005
08.244.005
08.244.005
08.244.005

2087
2263
2263
2088
2092
2096
2097
2097
2098
2099
2099
2094
2095
2100
2100

Natureza
Despesa
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030
339030

40

da

Fonte de Recurso

Ficha

129000
129000
182000
129000
129000
129000
129000
182000
182000
129000
182000
129000
129000
182000
129000

13
432
341
19
47
71
80
79
90
100
99
58
64
161
162
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08.02
08.02
08.02
08.02

08.243.005
08.244.005
08.244.005
08.244.005

2091
2084
2085
2086

339030
339030
339030
339030

129000
100000
100000
100000

34
626
641
5

Fundamento legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, nos Decretos Municipais nº
6.075 de 24 de janeiro de 2013 e nº 6.170 de 27 de maio de 2013, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e,
subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.
Data da assinatura: 24.11.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 266/2020 QUE, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ E EBS EMPRESA
BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020.
Representante das Partes: Helio Peluffo Filho e o Fábio Escobar Jamil Georges.
Objeto do Aditamento: Por meio do presente termo aditivo, as partes promovem a prorrogação do prazo de execução e vigência do
contrato para 18/11/2022, conforme especificações constantes na CI nº 916/2021/SMOU e no Parecer PGM nº 2.104/2021.
Dotações Orçamentárias:
Órgão/UO
10.01
10.01

Função Programática
10.301.003
10.301.003

Projeto
2260
2260

Natureza da Despesa
449051
449051

Fonte de Recurso
121000
102000

Ficha
918
897

Fundamento Legal: artigo 57, §1°, inciso II da Lei 8.666/1993 e Parecer PGM nº 2.104/2021.
Data da Assinatura: 12.11.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2020 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ E ABIATAR
CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONVITE Nº 21/2020.
Representantes das Partes: Helio Peluffo Filho e André Gustavo Franco Fróes.
Objeto do Aditamento: Por meio do presente termo aditivo, as partes ajustam a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato
para 03/11/2022, conforme especificações constantes na CI nº 910/2021/SMOU e no Parecer PGM n° 2.103/2021.
Dotações Orçamentárias:
Órgão/UO
10.01
10.01

Função Programática
10.301.003
10.301.003

Projeto
2258
2258

Natureza da Despesa
449051
449051

Fonte de Recurso
114040
102000

Ficha
868
859

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer PGM nº 2.103/2021.
Data da Assinatura: 29.10.2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo n 12.451/2021.
Contrato nº 228/2021.
Pregão Presencial n° 72/2021.
Partes: Município de Ponta Porã e Eletro Magnética Ltda EPP.
Representantes das Partes: o Sr. Helio Peluffo Filho e Priscila Linares da Costa.
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a aquisição materiais de construção para
atender às necessidades das Secretarias Municipais de Ponta Porã/MS, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital, no
Termo de Referência e seus anexos.
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
UN MED
ABRAÇADEIRA
EM
ACO
PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO UN
D, COM 3/4 E PARAFUSO DE FIXACAO
ABRAÇADEIRA
EM
ACO
PARA
UN
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO

41

QTD

MARCA

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

780

INCA

R$ 2,47

R$ 1.926,60

420

INCA

R$ 3,90

R$ 1.638,00
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13
14

15
19
23
28
32

33

47

49
50
52

55

57

72

73

86

88

91

92
97
99

100

119

U SIMPLES, COM 4
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO
COM 850 GR
ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E
ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS
E CONCRETO
ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA
ARGAMASSA DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D =
1,24MM (0,009 KG/M)
ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E
ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO,
TIPO CONVENCIONAL
BARRA DE APOIO EM L, EM AÇO INOX
POLIDO 70X70CM, DIÂMETRO MÍNIMO
3CM
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
DIAMETRO MÍNIMO 3CM
CADEADO SIMPLES, EM LATÃO
MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 35
MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO,
CEMENTADO (NÃO LONGA), INCLUI 2
CHAVES
CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO,
PARA 500 LITROS, COM TAMPA
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000
LITROS, COM TAMPA
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000
LITROS, COM TAMPA
CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO
EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE
NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA,
ENGATE
CAIXA
SIFONADA
PVC,150X150X50MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO
BRANCO,
COM
CANO,
3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO
CROMADO,
COM
CANO,
4
TEMPERATURAS (110/220 V)
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO DIÂMETRO DE 180 MM
PARA ESMERILHADEIRA 7
DISCO DE CORTE PARA METAL COM
DUAS
TELAS
12X1/8X3/4
(300X3,2X19,05MM)
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 X 2 1/2
, E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS
DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM
REGISTRO METÁLICO 1/2
ESPÁTULA DE ACO INOX COM CABO DE
MADEIRA, LARGURA 8 CM
ESPUMA
EXPANSIVA
DE
POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL 500 ML
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
EXTERNA / ENTRADA, MÁQUINA 55
MM, COM CILINDRO, MAÇANETA
ALAVANCA E ESPELHO EM METAL
CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO
- COMPLETA
JOELHO PVC SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS ,
DN 40MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN

50

TIGRE

R$ 57,00

R$ 2.850,00

LITRO

300

CERAFIX

R$ 9,90

R$ 2.970,00

LITRO

400

CERAFIX

R$ 9,14

R$ 3.656,00

KG

600

GUERDAL

R$ 21,87

R$ 13.122,00

KG

1600

CERAFIX

R$ 22,69

R$ 36.304,00

UN

190

ASTRA

R$ 23,99

R$ 4.558,10

UN

40

IMPERIO

R$ 217,50

R$ 8.700,00

UN

40

IMPERIO

R$ 94,40

R$ 3.776,00

UN

200

PAPAIZ

R$ 34,00

R$ 6.800,00

UN

35

FORTLEV

R$ 319,00

R$ 11.165,00

UN

40

FORTLEV

R$ 545,00

R$ 21.800,00

UN

20

FORTLEV

R$ 1.508,00

R$ 30.160,00

UN

130

ASTRA

R$ 28,60

R$ 3.718,00

UN

90

LUCONI

R$ 24,30

R$ 2.187,00

UN

200

ZAGONEL

R$ 56,00

R$ 11.200,00

UN

100

ZAGONEL

R$ 119,98

R$ 11.998,00

UN

100

KALA

R$ 44,18

4.418,00

UN

260

KALA

R$ 14,88

R$ 3.868,80

UN

500

UNIAO

R$ 4,84

R$ 2.420,00

UN

60

DELTA

R$ 59,70

R$ 3.582,00

UN

60

TRAMONTINA R$ 9,80

R$ 588,00

UN

80

TEK BOND

R$ 21,73

R$ 1.738,40

CJ

300

STAM

R$ 58,95

R$ 17.685,00

UN

130

TIGRE

R$ 1,98

R$ 257,40
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132

134

135
136

149

150

159

160

161

162

163
175
176
180
181

182

186
187
199

200
201
202

203
204

PARAFUSO
NIQUELADO
COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 150 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 X 19
PONTEIRO
PARA
MARTELO
ROMPEDOR, DIÂMETRO = *28* MM,
COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE
SEXTAVADO
PORTA CADEADO, 3 1/2 , EM AÇO
ZINCADO, PRETO, PARA PORTÃO E
JANELA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 4 DISJUNTORES DIN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 16 DISJUNTORES DIN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 24 DISJUNTORES DIN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 36 DISJUNTORES DIN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,
PARA 8 DISJUNTORES DIN
SILICONE ACÉTICO USO GERAL
INCOLOR 280 G
SOLEIRA
PRE-MOLDADA
EM
GRANILITE,
MARMORITE
OU
GRANITINA, L = *15 CM
TALHADEIRA
COM
PUNHO
DE
PROTEÇÃO *20 X 250* MM
TANQUE DUPLO EM MÁRMORE
SINTÉTICO COM CUBA LISA E
ESFREGADOR, *110 X 60* CM
TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90
GRAUS, 32 MM X 25MM, PARA ÁGUA
FRIA PREDIAL
TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL
TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM,
PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA
JARDIM/TANQUE 1/2 OU 3/4 (REF.
1553)
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR
1/2 OU 3/4 (REF 1167)
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATÓRIO, BICA ALTA (REF.1195)
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2
OU 3/4 (REF 1193)
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA
COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR
1/2 OU 3/4 (REF 1168)
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA
COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO

UN

180

CISER

R$ 5,28

R$ 950,40

UN

1600

CISER

R$ 1,26

R$ 2.016,00

UN

1000

CISER

R$ 1,97

R$ 1.970,00

CENTO

200

CISER

R$ 15,44

R$ 3.088,00

UN

30

PAPAIZ

R$ 90,08

R$ 2.702,40

UN

40

PAPAIZ

R$ 10,97

R$ 438,80

UN

35

MORATORI

R$ 36,09

R$ 1.263,15

UN

60

MORATORI

R$ 108,00

R$ 6.480,00

UN

45

MORATORI

R$ 134,90

R$ 6.070,50

UN

40

MORATORI

R$ 198,99

R$ 7.959,60

UN

70

MORATORI

R$ 66,99

R$ 4.689,30

UN

180

TEK BOND

R$ 14,89

R$ 2.680,20

MTS

200

GARÇA

R$ 64,99

R$ 12.998,00

UN

65

TRAMONTINA R$ 21,89

R$ 1.422,85

UN

40

AJ RORATO

R$ 248,90

R$ 9.956,00

UN

100

TIGRE

R$ 4,08

R$ 408,00

UN

130

TIGRE

R$ 8,88

R$ 1.154,40

UN

100

TIGRE

R$ 6,87

R$ 687,00

UN

160

IMPERIO

R$ 45,97

R$ 7.355,20

UN

120

IMPERIO

R$ 53,08

R$ 6.369,60

UN

110

IMPERIO

R$ 53,98

R$ 5.937,80

UN

230

IMPERIO

R$ 38,49

R$ 8.852,70

UN

60

IMPERIO

R$ 100,98

R$ 6.058,80

UN

70

IMPERIO

R$ 28,30

R$ 1.981,00
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POPULAR, 1/2 OU 3/4 (REF 1159)
TORNEIRA
METÁLICA
DE
BOIA
CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA,
206
1/2 , COM HASTE, TORNEIRA E BALÃO
METÁLICO
TORNEIRA
PLÁSTICA
DE
BOIA
CONVENCIONAL PARA CAIXA DE ÁGUA,
207
3/4 , COM HASTE METÁLICA E COM
TORNEIRA
E
BALÃO
PLÁSTICO
(PADRÃO POPULAR)
TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, AGUA
217
FRIA (NBR 5648)
TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, ÁGUA
218
FRIA (NBR 5648)
VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTÓRIO COM
219
ACIONAMENTO POR PRESSÃO E
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL
222
LOUÇA BRANCA
VALOR TOTAL

UN

100

IMPERIO

R$ 20,40

R$ 2.040,00

UN

130

LUCONI

R$ 15,99

R$ 2.078,70

MTS

1400

TIGRE

R$ 31,38

R$ 43.932,00

MTS

900

TIGRE

R$ 53,09

R$ 47.781,00

UN

70

BLU KIT

R$ 87,80

R$ 6.146,00

UN

40

DECA

R$ 249,85

R$ 9.994,00
428.547,70

Vigência: 12 meses, a contar da data da sua assinatura.
Dotações Orçamentárias:
Órgão/UO

Função Programática

Projeto

07.01
20.01
10.01

15.451.009
12.122.002
10.301.003

1003
2200
2258

Natureza
Despesa
339030
339030
339030

da

Fonte do Recurso

Ficha

100000
101000
102000

210
313
853

Fundamento legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura: 23.11.2021.
__________________________________________
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal

Decreto
DECRETO N. 9.002, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.021.
Dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Gestor da Unidade de Conservação.
Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o art. 15, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que define as áreas de proteção ambiental, como unidade de conservação
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais;
CONSIDERANDO o §5º, art. 15, da citada Lei, que determina que as áreas de proteção ambiental deve dispor de um Conselho presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da
população residente; e
CONSIDERANDO que a área de proteção ambiental constitui o grupo das unidades de uso sustentável, de acordo com o inciso I, art. 14, da
citada Lei;
CONSIDERANDO o que estabelece o Capítulo V, do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, referente aos procedimentos, estrutura,
composição e funcionamento de conselho de unidade de conservação,
DECRETA:
Art. 1º. A criação e o funcionamento de Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, que observarão as regras
estabelecidas por este Decreto.

44

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021
Art. 2º. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA tem como objetivo promover o gerenciamento
integrado da área, bem como implementar as políticas e diretrizes de conservação do meio ambiente e o Plano de Manejo.
Art. 3°. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA terá as seguintes atribuições:
I.
elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua instalação;
II.
acompanhar a implementação e revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental;
III.
buscar a integração da Área de Proteção Ambiental com o seu entorno;
IV.
esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a área;
V.
promover a articulação dos órgãos públicos, organizações não-governamentais, população residente, iniciativa privada, para a
concretização dos planos, programas e ações de proteção, recuperação e melhoria dos recursos ambientais existentes na Área de Proteção
Ambiental;
VI.
avaliar o orçamento da área e o relatório financeiro anual elaborado pelo Órgão Ambiental Municipal em relação aos objetivos da Área
de Proteção Ambiental;
VII.
manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na Área de Proteção Ambiental; e
VIII.
propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno da área.
Art. 4°. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA será composto por representantes:
I.
do Poder Público;
II.
da Sociedade Civil
§1º. Os representantes e seus suplentes terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.
§2º. A escolha dos representantes das entidades da sociedade civil realizar-se-á por indicação dos setores representados.
§3º. As decisões do Conselho Gestor terão caráter consultivo e deliberativo.
§4º. As decisões do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, deverão estar articuladas às deliberações do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Art. 5º. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA será composto por um membro titular e suplente,
representando cada um dos segmentos abaixo relacionados:
I.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
II.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo;
III.
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer;
IV.
Câmara Municipal de Ponta Porã;
V.
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã;
VI.
Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS);
VII.
Representantes da população do entorno da Área de Proteção Ambiental;
VIII.
Representantes da comunidade cientifica com atuação na região da Área de Proteção Ambiental;
IX.
Representantes de empresas de agronegócios instalados na região da Área de Proteção Ambiental.
Art. 6º. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA terá a seguinte estrutura:
I.
Plenário;
II.
Presidência;
III.
Secretaria Executiva;
IV.
Câmaras Técnicas.
§1º. O Plenário será composto por todos os membros do Conselho Gestor, escolhidos, indicados e designados na forma deste Decreto e
terão direito a voz e voto.
§2º. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA será presidido por representante do Órgão Ambiental
Municipal, designado pelo titular da pasta.
§3º. O Secretário Executivo será eleito pelo Plenário.
§4º. As Câmaras Técnicas serão criadas por deliberação do Plenário e terão prazo de funcionamento determinado e suas atividades
especificadas no ato de sua criação, devendo atender aos seguintes princípios:
a)
as Câmaras Técnicas serão compostas por membros do Plenário, paritariamente, sendo facultada a participação de especialistas, sem
direito a voto;
b)
os integrantes de cada Câmara Técnica serão indicados no seu ato de criação;
c)
cada Câmara Técnica terá um coordenador, ao qual caberá convocar reuniões, das quais será lavrada ATA que será encaminhada à
Secretaria Executiva;
d)
o Plenário poderá designar comissões e deliberar sobre o prazo de seu funcionamento, por meio de ato fundamentado e a pedido da
Câmara Técnica.
Art. 7º. As reuniões do Conselho Gestor serão públicas, com pautas preestabelecidas no ato da convocação e realizadas em local de fácil
acesso.
Art. 8º. O Presidente do Conselho Gestor terá as seguintes atribuições:
I.
representar o Conselho Gestor de Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio;
II.
convocar e presidir as reuniões ordinárias;
III.
estabelecer a ordem do dia, bem como determinar a execução das deliberações do Plenário, por meio da Secretaria Executiva;
IV.
resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário;
V.
votar como membro do Conselho Gestor e exercer o voto de qualidade;
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VI.
adotar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação em reunião extraordinária do Plenário, convocada imediatamente
à ocorrência do fato;
VII.
convocar reuniões extraordinárias do Plenário, quando necessário.
Art. 9º. Ao Secretário Executivo competirá a coordenação da Secretaria Executiva do Conselho Gestor, cabendo-lhe:
I.
organizar a realização das reuniões, a ordem do dia, bem como secretariar e assessorar o Conselho Gestor e as Câmaras Técnicas;
II.
adotar as medidas necessárias ao funcionamento do Conselho Gestor e dar encaminhamento às suas deliberações, sugestões e
propostas;
III.
dar publicidade às decisões do Conselho Gestor, divulgando-as na região;
IV.
organizar a realização das reuniões públicas.
Art. 10. Aos membros do Conselho Gestor compete:
I.
discutir e votar todas as matérias que lhe forem submetidas;
II.
apresentar propostas e sugerir temas para apreciação do colegiado;
III.
pedir vistas de documentos, de acordo com os critérios estabelecidos no regimento interno;
IV.
solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, justificando seu pedido formalmente;
V.
propor a inclusão de matéria na ordem do dia, bem como a priorização de assuntos dela constantes;
VI.
indicar pessoas ou entidades da sociedade civil, representantes de Câmara Municipal para participar das reuniões, com direito à voz,
porém, sem direito a voto;
VII.
propor a criação de Câmaras Técnicas;
VIII.
votar e ser votado para as funções previstas neste Decreto.
Art. 11. O Órgão Ambiental Municipal editará normas complementares ao presente Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Porã, 29 de novembro de 2.021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N. 9.003, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.021.
Altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.743, de 30 de junho de 2004, que cria a Área de Proteção Ambiental das Nascestes
do Rio APA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA PORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabelece
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação;
CONSIDERANDO o objetivo básico das unidades de uso sustentável, que é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável
de parcela dos seus recursos naturais, de acordo com o §2º, art. 7º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
CONSIDERANDO que a área de proteção ambiental constitui o grupo das unidades de uso sustentável, de acordo com o inciso I, art. 14, da
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; e
CONSIDERANDO a exploração do ambiente de maneira que possa garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável,
DECRETA:
Art. 1º. O Decreto nº 4.743, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º-A. Fica criada a Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, assegurar
que a ocupação humana seja realizada de forma ordenada e garantir a sustentabilidade do uso dos recursos naturais na cabeceira do Rio
APA. (NR)
Art. 2º-A. A Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA constituído por uma área de 19.617,41 (dezenove mil e seiscentos e
dezessete e quarenta e um) hectares no Município de Ponta Porã. (NR)
Art. 3º-A. No funcionamento da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
(NR)
I.
zoneamento da Área de Proteção Ambiental estabelecido no Plano de Manejo e realizado em articulação com o Conselho Gestor da
Unidade de Conservação, indicando em cada zona as atividades que ali deverão ser incentivadas, bem como as que deverão ser limitadas,

46

Diário Oficial de Edição 3799,Ponta Porã-MS 01.12.2021
restringidas ou até proibidas, de acordo com a legislação aplicável, para garantia das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção,
assim como a conservação das porções que constituem as cabeceiras do Rio APA;
II.
a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção de Zona de Vida Silvestre,
o uso racional do solo e outras medidas referentes à conservação dos recursos ambientais sempre consideradas necessárias;
III.
aplicação, quando cabível, de medidas legais, destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras de degradação da
qualidade ambiental, em especial as atividades agropecuárias;
IV.
a divulgação das medidas previstas neste Decreto, objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a Área de Proteção
Ambiental e sua finalidade
Art. 4°-A. Na Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito
de propriedade, ficam proibidas ou restringidas: (NR)
I.
a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
II.
a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em alteração das condições
ecológicas locais, principalmente da Zona de Vida Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigor;
III.
o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das condições
hídricas;
IV.
o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota, as manchas de vegetação primitiva e as nascentes de
cursos d’água existentes na região;
V.
a supressão da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente e nas áreas com restrição de uso, definidas pela legislação
vigente.
Art. 5°. Para melhor controlar seus afluentes e reduzir o potencial poluidor das construções destinadas ao uso humano na Área de Proteção
Ambiental das Nascentes do Rio APA, não serão permitidas:
III.
a construção de edificações em terrenos que, por suas características, não comportarem a existência simultânea de sumidouro para
receber o despejo de fossa séptica, e de poços de abastecimento d'água, que fiquem a salvo de contaminação, quando não houver rede de
coleta e estação de tratamento de esgoto em funcionamento;
IV.
a execução de projetos de urbanização, sem as devidas autorizações, alvarás, licenças exigíveis.
Parágrafo Único. Os projetos de urbanização que, pelas suas características, possam provocar de deslizamento do solo e outros processos
erosivos, não terão a sua execução autorizada pelo Órgão Ambiental Municipal.
Art. 6º. A Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA será implantada, supervisionada, administrada e fiscalizada pelo Órgão
Ambiental Municipal, em articulação com o Conselho Gestor da Unidade de Conservação.
Art. 7º. A Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, disporá de um Conselho Consultivo e Deliberativa constituído por
representantes dos órgãos públicos, de organizações de sociedade civil e da população residente na área de abrangência da Área de
Proteção Ambiental Municipal.
§1º. Ao Conselho Gestor da Unidade de Conservação compete seguir as diretrizes do art. 20, do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.
§2º. A coordenação do Conselho Gestor da Unidade de Conservação compete ao Poder Executivo Municipal.
Art. 8º. Com vistas a atingir os objetivos previstos para a Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, bem como para definir as
atribuições e competência no controle de suas atividades, o Órgão Ambiental Municipal poderá firmar convênios com órgãos e entidades
públicas ou privadas.
Art. 9º. As penalidades previstas nas Leis nº 6.902, de 27 de abril de 1981 e nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, serão aplicadas, aos
transgressores das disposições deste Decreto, pelo Órgão Ambiental Municipal, com vistas ao cumprimento das medidas preventivas e
corretivas, necessárias à conservação da qualidade ambiental.
Art. 10. Os investimentos e a concessão de financiamentos e incentivos da administração pública, direta ou indireta, destinados à Área de
Proteção Ambiental das Nascentes do Rio APA, serão previamente compatibilizados com as diretrizes estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo Único. Os planos de aplicação dos recursos do ICMS Ecológico, destinados à Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio
APA, deverão ser elaborados pelo Órgão Ambiental Municipal e aprovados pelo Conselho Gestor da Unidade de Conservação.
Art. 11. O Órgão Ambiental Municipal e o Conselho Gestor da Unidade de Conservação expedirão as instruções necessárias à execução do
disposto neste Decreto.”
Art. 12. Fica revogado o Art. 5º, do Decreto nº 4.743, de 30 de junho de 2004.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Porã, 29 de novembro de 2.021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
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Portaria
PORTARIA Nº 234/2021.
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear os servidores BRUNO ALMEIDA ROMEIRO e VALDEMAR REBOUÇAS, para atuar como fiscal da ATA de registro de preços nº
013/2021, pregão presencial nº 043/2021.
Ponta Porã – MS, 30 de novembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 236/2021.
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear a servidora YURI MARGIRI DA SILVA, para atuar como fiscal da ATA de registro de preços nº 015/2021, pregão presencial nº
050/2021.
Ponta Porã – MS, 01 de Dezembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 237/2021.
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear o servidor VALDEMAR REBOUÇAS, para atuar como fiscal da ATA de registro de preços nº 018/2021, pregão presencial nº 062/2021.
Ponta Porã – MS, 01 de Dezembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 238/2021.
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear os servidores APARECIDO BRUNO TEIXEIRA VERGÍNIO e YURI MARGIRI DA SILVA, para atuar como fiscal da ATA de registro de preços
nº 019/2021, pregão presencial nº 064/2021.
Ponta Porã – MS, 01 de Dezembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 240/2021.
Art. 1º - A Secretária Municipal de Administração de Ponta Porã, Sra. Dulce Maria Silveira Manosso, no uso de suas atribuições legais, resolve
nomear os membros que irão compor a Comissão Especial de Licitações do FONPLATA.
Leonor Prieto – Presidente;
Amanda Ellon Américo da Silva – Membro;
Anderson Luiz Gracia Amorim – Membro;
Antonio Miguel Portela Charbel – Membro;
Rafael Valenzuela Franco – Membro.
Art. 2º - Esta Portaria possui caráter retroativo, estando em vigor desde o dia 05/11/2021, revogando-se as disposições em contrário.
Ponta Porã – MS, 01 de Dezembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 233 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Ponta Porã - MS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art 1º - Revogar a Permuta da servidora pública municipal, Srª. RUTH GARCIA VASCONCELOS, matrícula 2533-6, com a servidora KRYSLAINE
MARIA FORTINI MUNHOZ, matrícula nº 389117, realizada através da Portaria nº 113 de 10 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial do
Município no dia 16 de junho de 2021, Edição nº 3687.
Art 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 16 de novembro de 2021,
revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se.
Ponta Porã – MS, 29 de Novembro de 2021.
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO
Secretária Municipal de Administração
HELIO PELUFFO FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 121/2021
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, PROFESSORA MIRTA ELOIZA LANDOLFI SALINAS, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE O CARGO LHE CONFERE,
RESOLVE:

Art. 1º - READAPTAR a servidora SOLANGE GONÇALVES FERREIRA MACHADO, Auxiliar de Serviços Diversos concursada, lotada na E.M
Marcondes Fernandes Pereira para de Auxiliar de Disciplina, por 365 dias a partir de 08/11/2021 a 07/11/2022 conforme laudo do Instituto
de Previdência dos servidores Municipais de Ponta Porã em anexo.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Ponta Porã – MS, 29 de Novembro de 2021.
Profª Mirta Eloiza Landolfi Salinas
Secretária Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

PORTARIA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA Nº 004
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PONTA PORÃ-MS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Juliano Luiz Perez Gomes, matricula nº 3188-01, cargo Coordenador da Guarda Civil Municipal de Fronteira,
lotado na Secretaria de Segurança Pública para acompanhar e fiscalizar, como titular, ata de registro de preços nº 019/2021 do Processo nº
11.724/2021 e Pregão Presencial nº 064/2021, celebrados entre o MUNICIPIO DE PONTA PORÃ-MS para aquisição de materiais
descartáveis.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na presente data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia
quando houver.
Prefeitura Municipal de Ponta Porã-MS, aos 01 dia do mês de Dezembro do ano de 2021.
Marcelino Nunes de Oliveira
Secretário Municipal de Segurança Pública

Lei
LEI N. 4.479, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.021.
“Ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza o ingresso do Município de Ponta Porã no Consórcio Multifacetário denominado Sul Fronteira e
dá outras providências”.
Autor: Poder Executivo.
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Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica, faz
saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica ratificado o Protocolo de Intenções de instituição do Consórcio Multifacetário Sul Fronteira, com a finalidade de estabelecer
relações de cooperação federativa entre Municípios consorciados, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, propiciando a
gestão associada de serviços públicos, visando a melhoria da infraestrutura, da qualidade de vida da população e o desenvolvimento
econômico e social dos municípios consorciados, mediante a implementação de políticas públicas de interesse comum.
Art. 2º. Fica autorizado o ingresso do Município de Ponta Porã no Consórcio Multifacetário Sul Fronteira, nos termos do Protocolo de
Intenções ora ratificado, parte integrante desta Lei.
§1º. O Protocolo de Intenções contido no anexo I deverá ser publicado na imprensa oficial, em até 30 dias após a publicação desta Lei.
§2º. O Protocolo de Intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.
Art. 3º. O Consórcio Intermunicipal Sul Fronteira adquirirá personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica.
Art. 4º. Fica autorizada a celebração de contrato do Município de Ponta Porã diretamente com o Consórcio Multifacetário Sul Fronteira,
conforme autorização expressa prevista no inciso III do §1º do artigo 2º da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005.
Art. 5º. Fica aplicada, para reger as relações jurídicas entre os Municípios consorciados e o Consórcio Multifacetário Sul Fronteira, a Lei
11.107, de 6 de abril de 2005.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Porã, MS, 29 de novembro de 2.021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
LEI N. 4.478, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.021.
“Dispõe sobre a denominação das Unidades Básicas de Saúde que especifica e dá outras providências”.
Autor: Poder Executivo
Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do
artigo 47, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. As Unidades Básicas de Saúde do Município de Ponta Porã passam a ser denominadas conforme abaixo especificado:
Denominação atual dos Prédios Públicos
(ESF)
Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Vitória
Unidade Básica de Saúde da Família Ipê II

Alteração na Denominação dos Prédios Públicos
Unidade Básica de Saúde da Família Neusa Maria Pereira
Unidade Básica de Saúde da Família Nelson Machado
Filho
Unidade Básica de Saúde da Família Rosângela Pereira da
Silva
Unidade Básica de Saúde da Família
José Alberto Vieito Boch
Unidade Básica de Saúde da Família Anderson Luiz
Monteiro Godoy
Unidade Básica de Saúde da Família
José Alberto Ferreira Neves
Unidade Básica de Saúde da Família Audelina de Campos
Posto de Saúde
Emerson
José Hartinguer
Centro Integrado de Saúde/ CIS Tertuliana Freitas de Souza

Unidade Básica de Saúde da Família Itamarati
Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Estoril
Unidade Básica de Saúde da Família Vila Áurea
Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Alegrete
Unidade Básica de Saúde da Família Cabeceira do Apa
Posto de Saúde da ANFI

Centro Integrado de Saúde CIS/Unidade Central

Art. 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição das placas de identificação das Unidades de Saúde com as
nomenclaturas de que trata esta Lei.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Ponta Porã, 29 de novembro de 2021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal
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LEI N. 4.480, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
“Altera a denominação das Ruas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 do Loteamento denominado Parque Residencial Bela Vista no Município de Ponta
Porã, MS e, dá outras providências”.
Autor: Poder Executivo
Helio Peluffo Filho, Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do
artigo 47, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam alteradas as denominações das Ruas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, do Loteamento denominado Parque Residencial Bela Vista, no
Município de Ponta Porã, conforme especifica:
Denominação atual dos Logradouros
Rua 01
Rua 02
Rua 03
Rua 04
Rua 05
Rua 06
Rua 07

Alteração na Denominação dos Logradouros
Rua Engenheiro João Alberto Caimare
Rua Geraldo Ogeja Ajala
Rua Rachid Neheme Adballah
Rua Professor Adir Teixeira de Oliveira
Rua Waldemar Saikkonen
Rua Paulo Roberto Saccol
Rua Timóteo José Siqueira

Art. 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição das placas de identificação das Ruas, com as nomenclaturas de
que trata esta Lei.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Ponta Porã, 29 de novembro de 2.021.
Helio Peluffo Filho
Prefeito Municipal

Previporã
PORTARIA N. º 078/21/PER.MÉD
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã – PREVIPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
vem dar publicidade acerca das decisões emanadas pela Perícia Médica Municipal - SEPEM - aos servidores e períodos abaixo relacionados,
que passaram pela Perícia Médica no dia 25 de novembro de 2021.
N.º
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOME
BIANCA SIRLENE BENITES ESQUIVEL
CAROLINE SANCHES PAIVA
CINTHIA FABIANE FONSECA CABALLERO
ELZA SOUZA DE OLIVEIRA BORGES
MARIA APARECIDA BARTNIKOVSKI
SONIA BEATRIZ CABRERA VILHALBA
VERA LUCIA RIBEIRO GOMES

SECRETARIA
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. SAUDE
SEC. SAUDE
SEC. EDUCAÇÃO

ESPÉCIE
LIC. ACOMP. 06 DIAS
LIC. ACOMP. 05 DIAS
LIC.MEDICA 15 DIAS
LIC.MEDICA 30 DIAS
LIC.MEDICA 08 DIAS
LIC. ACOMP. 10 DIAS
LIC. MEDICA 30 DIAS

PERÍODO
22/11/21 A 27/11/21
16/11/21 A 20/11/21
22/11/21 A 06/12/21
06/11/21 A 05/12/21
22/11/21 A 29/11/21
16/11/21 A 25/11/21
17/11/21 A 16/12/21

Ponta Porã, 29 de novembro de 2021.
Fábio Augusto Martinez Caffarena
Diretor Presidente
Matrícula 022-02
PORTARIA N. º 079/21/PER.MÉD
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã – PREVIPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
vem dar publicidade acerca das decisões emanadas pela Perícia Médica Municipal - SEPEM - aos servidores e períodos abaixo relacionados,
que passaram pela Perícia Médica no dia 26 de novembro de 2021.
N.º
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NOME
ARLETE ROSA DE ARAUJO RAUZER
ARLETE ROSA DE ARAUJO RAUZER
ARLETE RUIZ XIMENES
CLEBER EMIGDIO RIVEROS ROMERO
DIONE TEREZINHA PASQUALI
ELIZABETH FLECHA
IZABETE ANTUNES COLMAN
JULIANA SILVEIRA MANOSSO CAFFARENA

SECRETARIA
SEC. SAUDE
SEC. SAUDE
SEC. EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. SAUDE
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ESPÉCIE
LIC. MEDICA 30 DIAS
LIC. MEDICA 60 DIAS
LIC. MEDICA 15 DIAS
LIC. MEDICA 07 DIAS
LIC. MEDICA 09 DIAS
LIC. ACOMP. 4 DIAS
LIC.MEDICA 30 DIAS
LIC. MEDICA 05 DIAS

PERÍODO
28/10/21 A 26/11/21
27/11/21 A 25/01/22
22/11/21 A 06/12/21
23/11/21 A 29/11/21
22/11/21 A 30/11/21
25/11/21 A 27/11/21
21/11/21 A 20/12/21
22/11/21 A 26/11/21
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16.
17.
18.
19.

LOURDES SOARES DE CARVALHO
NELY CONCEIÇÃO TORRES
SONIA REGINA GOMES RODRIGUES
WAGNER JOSE PINTO

SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. EDUCAÇÃO
SEC. SAUDE

LIC.MEDICA 13 DIAS
LIC.MEDICA 04 DIAS
LIC. MEDICA 30 DIAS
LIC. MEDICA 30 DIAS

18/11/21 A 30/11/21
17/11/21 A 19/11/21
17/11/21 A 16/12/21
23/11/21 A 22/12/21

Ponta Porã, 30 de novembro de 2021.
Fábio Augusto Martinez Caffarena
Diretor Presidente
Matrícula 022-02

Poder Legislativo
Portaria
PORTARIA N.º 187/2021
A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 45, IV DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ – MS.
RESOLVE, Conceder a servidora comissionada Amanda Farias Rancy conforme o art. 145, III da Lei Complementar n.º121/2014(Estatuto do
Servidor Público Municipal) 08 dias de Licença Gala por motivo de casamento, do dia 11 a 18 de novembro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de novembro de 2021.
Ponta Porã, 29 de novembro de 2021.
REGISTRE - SE
COMUNIQUE - SE
PUBLIQUE – SE
Neli Aparecida Souza Abdulahad
1.º Secretária

Raphael Modesto Carvalho Rojas
Presidente
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