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n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência 
municipal, resolve: 
  
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) 
Sr.(a) MARIELA CAROLINA PORTUGAL CAMPOS, efetivo (a) 
no cargo de ENFERMEIRO, Classe “”, nível “”, lotado (a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 06/02/2019 e 
término em 05/06/2019, conforme processo administrativo do 
TLPREV, n.º 2019.05.18795P. 
  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
  
TRES LAGOAS - MS, 18/02/2019. 
  
DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR 
Diretor Presidente do TLPREV 

Publicado por: 
Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:00B6F57A 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
PORTARIA Nº. 117/SEMEC/RH/2019. 

 
Designa colaboradores para exercer a função de 
Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos 
contratos abaixo. 

  
HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo 
inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei 
Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o 
Decreto nº. 015/19, de 15 de janeiro de 2019, designa servidores para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 278/2018 
celebrado com a empresa MOURA PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI-ME 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1°. Designar o servidor Rodrigo Pedroso Fernandes, matrícula 
2-20626, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante 
no respectivo processo no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é 
contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus 
impedimentos pelo servidor Heriksen Plesley da Silva Costa, 
matrícula 2-13466. 
  
Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o 
fiscal substituto, deverá: 
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. 
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e 
durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais 
relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao 
Financeiro para pagamento. 
  
Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados. 
  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Registre-se. 
Publique-se. 
  
Três Lagoas – MS, 18 Fevereiro de 2019. 
 
HELIETY ALVES ANTIQUEIRA 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Decreto nº 015 de 15 de janeiro de 2019 
  
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
  
Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das 
funções que são inerentes em razão da função. 
 
RODRIGO PEDROSO FERNANDES 
Matrícula 2-20626 
  
Declaro que estou ciente da designação de fiscal substituto, ora 
atribuído, e das funções que são inerentes em razão da função. 
  
HERIKSEN PLESLEY DA SILVA COSTA 
Matrícula 2-13466 

Publicado por: 
Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:9AF33FA4 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
PORTARIA Nº 118/SEMEC/RH/2019. 

 
HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo 
inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 – Lei 
Orgânica do Município de Três Lagoas – MS, combinado com o 
Decreto nº. 015/19, de 15 de janeiro de 2019. 
  
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE BAR, 
LANCHONETEPARA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA 
NO CARNAVAL 2019. 
A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, torna público o edital de 
chamamento para credenciamento de autorização para fins de 
exploração de bares, lanchonetes para o desfile das Escolas de Samba 
no Carnaval 2019,a título precário e sem nenhum ônus para as 
autorizadas, de acordo com as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
O presente edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos 
aos seus termos serão obtidos no prédio da Diretoria de Cultura (Av. 
Antônio Trajano, 30, Centro). 
  
• OBJETO 
  
1.1 Constitui objeto deste edital o credenciamento de 01 (uma) 
entidade sem fins lucrativa para concessão de autorização de uso a 
título precário de espaço para que sejam instaladas 09 (nove) tendas 
para exploração comercial (Praça de Alimentação) com finalidade de 
atender ao público presente no dia 03 de março de 2019 no desfile das 
Escolas de Samba no evento “Carna Três Folia” Carnaval Três Lagoas 
2019. 

  
2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
  
2.1 As tendas não serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas, ficando de inteira responsabilidade da instituição a instalação 
de suas tendas; 
2.2 A autorizada deverá confeccionar para cada tenda uma faixa em 
lona promocional com comunicação visual padronizada pela 
organização, com identificação dos pratos que serão comercializados 
na seguinte medida: 40cm largura x 3mts de comprimento com cabos 
nas extremidades em madeira de 01mt para fixação no alto das tendas; 
2.3 Não será permitida a venda de produtos em garrafas, copos e/ou 
vasilhames de qualquer natureza de vidro; 
2.4É obrigatória a utilização de acessórios de higiene, tais como luva, 
máscara e touca tanto para manipuladores de alimentos quanto para os 
comercializam, assim como a certificação da vigilância sanitária; 
2.5As autorizadas deverão obedecer às exigências da Vigilância 
Sanitária do Código de Postura do Município – Lei nº. 699, de 
14/05/85, arts. 187, 188, 192, 198, 207, 213 incisos I e II, 230, 232, 
233, 234, e a lei 2418/09; 
2.6 É Proibido a venda de produtos nocivos (bebidas alcóolicas, 
cigarros...) a menores de idade; 
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2.7 É de responsabilidade da autorizada, proibir o participante menor 
de 18 anos a comercializar bebidas alcoólicas ao público; 
2.8 É de responsabilidade da autorizada a manter todo o lixo 
produzido armazenados em sacos de lixo e posteriormente depositado 
em conteiners específicos para que sejam recolhidos pelo pessoal da 
coleta contratado para o evento; 
2.9 Fica a autorizada responsável por toda a segurança e controle de 
seus pertences, utilizados nos interiores de suas tendas durante o 
evento; 
2.10 Fica a cargo da Diretoria de Cultura definir a localização das 
tendas da autorizada; 
2.11 A exploração das atividades de bares, lanchonetes não gera para 
a prefeitura Municipal de Três Lagoas qualquer compromisso 
relacionado a contratação dos serviços típicos decorrentes desta 
exploração, reservando-se ao direito de supervisionar a qualidade dos 
serviços prestados. 
3. VIGÊNCIA 
O presente chamamento tem vigência a partir da data de sua 
publicação até a data do evento que realizar-se-á no dia 03de março de 
2019 na Avenida Rosário Congro. 
4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1 Poderão participar desde Credenciamento as instituições sem fins 
lucrativos; 
4.2 Os interessados em participar deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados até o dia 25 de fevereiro de 2019 até às 17 horas 
na Diretoria de Cultura; 
4.3 São requisitos para o credenciamento a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
c) Cópia do RG e CPF ou CNH do Responsável Legal da Instituição 
Autorizada; 
d) Termo de Autorização (anexo I); 
e) Termo de Responsabilidade (anexo II). 
4.4 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser 
apresentados em original, cópia autenticidade por cartório competente 
ou por servidor competente da comissão para realização deste 
chamamento público, publicação em órgão da imprensa oficial, ou 
pela internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do 
documento disponibilizar sua consulta; 
4.5 Entregar os Termos de Autorização (anexo I) e de 
Responsabilidade (anexo II) devidamente preenchidos e assinados na 
Diretoria de Cultura, Av. Antônio Trajano, 30, Centro, em horário 
comercial; 
4.6 Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos. 
5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1. Estará autorizada a usar a área a instituição que: 
a) Apresentar corretamente a documentação exigida no prazo. 
6. DA AUTORIZAÇÃO 
  
6.1. É de responsabilidade exclusiva e integral da Autorizada a 
utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes 
de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos para a Prefeitura Municipal. 
6.2. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos da 
autorização que é parte integrante desse chamamento público; 
6.3. O termo de Autorização a ser assinado está contido no anexo I; 
6.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto da Autorização. 
7. DO PRAZO DE VALIDADE 
7.1. O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização do evento. 
  
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações: 
8.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

8.1.2. Manter durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 
8.1.3. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, 
à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 
8.1.4. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da 
Autorização de uso, conforme descrito e caracterizado no objeto do 
edital, observando as exigências legais e higiênico–sanitárias 
pertinentes; 
8.1.5. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 
empregados; 
8.1.6. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos 
equipamentos e da área Autorizada, observando a totalidade das 
exigências de ordem higiênica-sanitária, inclusive com a 
disponibilização de lixeiras aos consumidores; 
8.1.8. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pela Autorizada. 
8.2 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela 
Comissão Organizadora do evento, que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão juntamente com 
a Administração; 
8.4. Será respeitada a concessão de autorização conforme o número de 
credenciamento do disposto no item 1 objeto desse edital, assim 
atingindo o número máximo de credenciamento, encerra-se as 
inscrições. 
  
Três Lagoas - MS, 18 de fevereiro de 2019. 
  
ANEXO I 
  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
“CARNA TRÊS FOLIA” CARNAVAL TRÊS LAGOAS 2019 
Autorizada:____________ 
Endereço:____________ 
  
CNPJ:________________Fone/Fax:___________ 
  
E-mail:_______________ 
  
Responsável Legal:_________________ 
  
RG________________CPF:________________ 
  
Fone/Celular:______________________ 
  
Responsável Pela Inscrição:________________ 
  
RG___________________CPF:__________________ 
  
Fone/Celular:____________________________ 
  
Produtos Comercializados: ____________________________ 
  
Data: ____/____/____ 
  
_____________ 
Ass. Responsável Pela Inscrição 
_______________ 
 Ass. Responsável Legal 
  
RODRIGO PEDROSO FERNANDES 
Diretor de Cultura 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Decreto nº 050 de 17 de Janeiro de 2017 
  
ANEXO II 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
“CARNA TRÊS FOLIA” CARNAVAL TRÊS LAGOAS 2019 
  
Eu, Representante Legal da Autorizada, _____________________ 
portador do RG nº_________________ CPF 
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________________residente na 
Rua:_______________nº_____bairro:_______________ 
responsabilizo-me, pelo armazenamento do lixo para que 
posteriormente seja feita a coleta pela administração, ciente que é 
vedada a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, assim 
como uso de materiais que não sejam descartáveis para servir 
produtos ao público durante o evento do Desfile das Escolas de 
Samba no “Carna Três Folia” Carnaval Três Lagoas 2019,a realizar-se 
no dia 03 de março de 2019, Avenida Rosário Congro. 
Data: ____/____/___ 
  
Assinatura do Responsável Legal: 

Publicado por: 
Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:F1660CFD 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
PORTARIA Nº 119/SEMEC/RH/2019. 

 
HELIETY ALVES ANTIQUEIRA, Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo 
inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 – Lei 
Orgânica do Município de Três Lagoas – MS, combinado com o 
Decreto nº. 015/19, de 15 de janeiro de 2019. 
  
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO SERVIÇO DE BAR, 
LANCHONETEPARA O CARNAVAL 2019. 
A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, torna público o edital de 
chamamento para credenciamento de autorização para fins de 
exploração de bares, lanchonetes para o Carnaval 2019,a título 
precário e sem nenhum ônus para as autorizadas, de acordo com as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
O presente edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos 
aos seus termos serão obtidos no prédio da Diretoria de Cultura (Av. 
Antônio Trajano, 30, Centro). 
  
• OBJETO 
  
1.1 Constitui objeto deste edital o credenciamento para concessão de 
autorização de uso a título precário de espaço para exploração 
comercial (Praça de Alimentação) no evento “Carna Três Folia” 
Carnaval Três Lagoas 2019. Estando disponibilizadas 10 (dez) tendas 
para credenciamento de autorização de uso para atender a praça de 
alimentação do evento supracitado. 
  
2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
  
2.1 As tendas serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas; 
2.2 As autorizadas deverão confeccionar uma faixa em lona 
promocional com comunicação visual padronizada pela organização, 
com identificação dos pratos que serão comercializados na seguinte 
medida: 40cm largura x 5mts de comprimento com cabos nas 
extremidades em madeira de 01mt para fixação no alto das tendas; 
2.3 As autorizadas pelas tendas deverão disponibilizar 01 (uma) 
Lâmpada fluorescente compacta, para soquete comum 220 v, e a 
colocação de brita no solo para servir como piso para fritadeiras, 
fogões, taxos e demais utensílios de chama direta; 
2.4Não seremos permitidas a venda de produtos em garrafas, copos 
e/ou vasilhames de qualquer natureza de vidro; 
2.5 É obrigatória a utilização de acessórios de higiene, tais como luva, 
máscara e touca para manipuladores de alimentos, assim como a 
certificação da vigilância sanitária; 
2.6 As autorizadas deverão obedecer às exigências da Vigilância 
Sanitária do Código de Postura do Município – Lei nº. 699, de 
14/05/85, arts. 187, 188, 192, 198, 207, 213 incisos I e II, 230, 232, 
233, 234, e a lei 2418/09; 
2.7 É Proibido a venda de produtos nocivos (bebidas alcóolicas, 
cigarros...) a menores de idade; 
2.8 É de responsabilidade das autorizadas, proibir o participante 
menor de 18 anos a comercializar bebidas alcoólicas ao público; 

2.9 É de responsabilidade das autorizadas a manter todo o lixo 
produzido armazenados em sacos de lixo e posteriormente depositado 
nos conteiners específicos para que sejam recolhidos pelo pessoal da 
coleta contratado para o evento; 
2.10 Ficam as autorizadas responsáveis por toda a segurança e 
controle de seus pertences, utilizados no interior de suas tendas 
durante o evento; 
2.11 Fica obrigado as autorizadas a entregar as tendas em perfeito 
estado, após o termino do evento, da mesma forma em que as 
receberam, ficando de inteira responsabilidade daautorizada qualquer 
dano e avarias que possa ocorrer por mau uso das tendas; 
2.12 Fica a cargo da Diretoria de Cultura definir a localização das 
tendas de todas as autorizadas; 
2.13 A exploração das atividades de bares, lanchonetes não gera para 
a prefeitura Municipal de Três Lagoas qualquer compromisso 
relacionado a contratação dos serviços típicos decorrentes desta 
exploração, reservando-se ao direito de supervisionar a qualidade dos 
serviços prestados. 
3. VIGÊNCIA 
O presente evento realizar-se-á nos dias 02 e 04 de março de 2019 no 
Pátio da Antiga N.O.B. 
4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1 Poderão participar desde Credenciamento as instituições de ensino 
eas instituições sem fins lucrativos; 
4.2 Os interessados em participar deverão apresentar os documentos 
abaixo relacionados até o dia 25 de fevereiro de 2019 até às 17 horas 
na Diretoria de Cultura; 
4.3 São requisitos para o credenciamento a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
c) Cópia do RG e CPF ou CNH do Responsável Legal da Instituição 
Autorizada; 
d) Termo de Autorização (anexo I); 
e) Termo de Responsabilidade (anexo II). 
4.4 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser 
apresentados em original, cópia autenticidade por cartório competente 
ou por servidor competente da comissão para realização deste 
chamamento público, publicação em órgão da imprensa oficial, ou 
pela internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do 
documento disponibilizar sua consulta; 
4.5 Entregar os Termos de Autorização (anexo I) e de 
Responsabilidade (anexo II) devidamente preenchidos e assinados na 
Diretoria de Cultura, Av. Antônio Trajano, 30, Centro, em horário 
comercial; 
4.6 Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos. 
5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1. Estará autorizada a usar a área a instituição que: 
a) Apresentar corretamente a documentação exigida no prazo. 
6. DA AUTORIZAÇÃO 
  
6.1. É de responsabilidade exclusiva e integral da Autorizada a 
utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes 
de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos para a Prefeitura Municipal. 
6.2. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos da 
autorização que é parte integrante desse chamamento público; 
6.3. O termo de Autorização a ser assinado está contido no anexo I; 
6.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou 
total do objeto da Autorização. 
7. DO PRAZO DE VALIDADE 
7.1. A vigência do Termo de Autorização é exclusiva ao período de 
realização do Carnaval nos dias 02 e 04 de março de 2019 no Pátio da 
Antiga N.O.B.; 
7.2. O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos 
trabalhos deverá ser simultâneo à realização do evento. 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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8.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações: 
8.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 
8.1.2.Manter durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 
8.1.3. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, 
à Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 
8.1.4. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da 
Autorização de uso, conforme descrito e caracterizado no objeto do 
edital, observando as exigências legais e higiênico–sanitárias 
pertinentes; 
8.1.5. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 
empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e 
à estrutura disponibilizada pela Administração (Tendas); 
8.1.7. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos 
equipamentos e da área Autorizada, observando a totalidade das 
exigências de ordem higiênica-sanitária, inclusive com a 
disponibilização de lixeiras aos consumidores; 
8.1.8. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos 
consumidores deverão ser reparados pela Autorizada. 
8.2 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela 
Comissão Organizadora do evento, que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão juntamente com 
a Administração; 
8.4. A montagem da instalação física (tendas, ponto de energia 
elétrica e água) é de responsabilidade da Administração. 
8.5. Será respeitada a concessão de autorização conforme o número de 
credenciamento do disposto no item 1 objeto desse edital, assim 
atingindo o número máximo de credenciamento, encerra-se as 
inscrições. 
  
Três Lagoas - MS, 18 de fevereiro de 2019. 
  
ANEXO I 
  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
“CARNA TRÊS FOLIA” CARNAVAL TRÊS LAGOAS 2019 
Autorizada:___________________ 
  
Endereço:______________________ 
  
CNPJ:____________ ___Fone/Fax:_____________ 
  
E-mail:_____________________ 
  
Responsável Legal:________________________ 
  
RG_________________CPF:_________________ 
  
Fone/Celular:_______________________ 
  
Responsável Pela Inscrição:_______________ 
  
RG__________________CPF:____________________ 
  
Fone/Celular:_____________________________ 
  
Produtos Comercializados: ____________________ 
  
Data: ____/____/____ 
______________________ 
Ass. Responsável Pela Inscrição 
_________________ 
Ass. Responsável Legal 
  
RODRIGO PEDROSO FERNANDES 
Diretor de Cultura 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Decreto nº 050 de 17 de Janeiro de 2017 
  
ANEXO II 
  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

“CARNA TRÊS FOLIA” CARNAVAL TRÊS LAGOAS 2019 
  
Eu, Representante Legal da Autorizada, _____________________ 
portador do RG nº_________________ CPF 
_______________residente na 
Rua:_____________nº_____bairro:_____________ responsabilizo-
me, pelo armazenamento do lixo para que posteriormente seja feita a 
coleta pela administração, ciente que é vedada a venda de bebidas 
alcoólicas a menores de 18 anos, assim como uso de materiais que não 
sejam descartáveis para servir produtos ao público durante o evento 
“Carna Três Folia” Carnaval Três Lagoas 2019,a realizar-se nos dias 
02 e 04 de março de 2019, no Pátio da Antiga N.O.B. 
  
Data: ____/____/____ 
  
Assinatura Do Responsável Legal: 

Publicado por: 
Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:3821BB3C 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E 
CONTROLE 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.041/2019 DIRETORIA 
COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela 
Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.041/2019 nos termos 
do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações 
posteriores correlatas. 
Objeto: Contratação de serviço para realização do procedimento de 
Nefrolitoripsia Percutânia e troca de Cateter J, para paciente Maria 
Cristina Alves- Autos 0802713-24.2018.8.12.0114. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-
MS. 
Contratado: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. 
AUXILIADORA 
Valor R$ 29.642,90(vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e noventa centavos) 
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 Fundo Municipal de 
Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 551. 
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e 
suas alterações. 
  
Três Lagoas-MS, 18 de fevereiro de 2019. 
  
ÂNGELO GUERREIRO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Agnaldo Oliveira de Jesus 

Código Identificador:D786D253 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E 
CONTROLE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2018 PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 222/2018 

 
RESULTADO DA “FASE DE PROPOSTAS” 
  
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, o resultado da “fase de propostas” do certame 
em epígrafe, em conformidade com o item 9.11.2, alínea “d” do 
Edital. 
  

RAZÃO SOCIAL 
VALOR GLOBAL 
(LOTE 1) 

RESULTADO 

CGR ENGENHARIA EIRELI R$ 1.179.048,66 1º Colocada 

CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA R$ 1.312.871,27 2º Colocada 

SETE ENGENHARIA EIRELI – EPP R$ 1.449.058,64 3º Colocada 

CONSTRUTORA AMIL LTDA R$ 1.543.064,68 4º Colocada 

ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

R$ 1.266.811,05 Desclassificada 

  

RAZÃO SOCIAL 
VALOR GLOBAL 
(LOTE 2) 

RESULTADO 

CGR ENGENHARIA EIRELI R$ 677.460,01 1º Colocada 


