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O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado da 
“fase de propostas” do processo supracitado, por ordem de classificação, em conformidade com o subitem 9.6.1, alínea 
“d”, do Edital, pelo critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO (GLOBAL). 

RAZÃO SOCIAL TOTAL GERAL RESULTADO 
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRATODA DE OBRAS LTDA R$  1.737.468,43 1ª Classificada 
CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAÍ LTDA R$  1.775.640,69 2ª Classificada 
CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA – EPP R$  1.859.145,56 3ª Classificada 
CGR ENGENHARIA EIRELI (*) R$  1.881.825,54 4ª Classificada 
SETE ENGENHARIA EIRELI R$  1.971.114,17 5ª Classificada 
SANCHES & AQUINO CONSTRUTORA LTDA R$  1.994.835,08 6ª Classificada 
ARNALDO SANTIAGO – ME R$  2.073.468,83 7ª Classificada 

(*) PODER JUDICIÁRIO MS – AUTOS Nº 0803780-41.2020.8.12.0021 
NOTA: Fica aberto o prazo legal para interposição de recursos administrativos, conforme disposto no art. 109, inciso I, 
alínea “b”, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma 
da Lei. Publique-se. 

Três Lagoas-MS, 15 de outubro de 2020. 
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS 

Diretor de Compras e Licitações 
Matéria enviada por Kelly Carla Ferreira Abonízio 

Diretoria de Compras e Licitações
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2020

RESULTADO – PROPOSTA DE PREÇOS 
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado da 
“fase de propostas” do processo supracitado, por ordem de classificação, em conformidade com o subitem 9.6.1, alínea 
“d”, do Edital, pelo critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO (GLOBAL). 

RAZÃO SOCIAL TOTAL GERAL RESULTADO 
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRATODA DE OBRAS LTDA R$  622.553,81 1ª Classificada 
SETE ENGENHARIA EIRELI R$  631.481,26 2ª Classificada 
CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA – EPP R$  669.645,44 3ª Classificada 
CGR ENGENHARIA EIRELI (*) R$  685.112,66 4ª Classificada 
CONSTRUFARE ENGENHARIA LTDA R$  650.110,04 Desclassificada 

(*) PODER JUDICIÁRIO MS – AUTOS Nº 0803558-73.2020.8.12.0021 
NOTA: Fica aberto o prazo legal para interposição de recursos administrativos, conforme disposto no art. 109, inciso I, 
alínea “b”, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma 
da Lei. Publique-se. 

Três Lagoas-MS, 15 de outubro de 2020. 
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS 

Diretor de Compras e Licitações 
Matéria enviada por Kelly Carla Ferreira Abonízio 

(Republicado por conter incorreção na original publicada em 14/10/2020) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
O Gestor do Termo de Colaboração nº 002/2019, RESOLVE HOMOLOGAR COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
FINAL, e pronuncia-se de forma expressa, referente a Organização da Sociedade Civil – Conselho da Comunidade de 
Três Lagoas-MS, atendendo os objetivos pactuados no Termo de Colaboração. 
Publique-se na data. 
Três Lagoas - MS, 14/09/2020. 

Gilmar Araújo Tabone 
Secretário Municipal de Administração 

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

DECRETO Nº 235, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020
“REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DE BUFFETS, CASAS DE RECEPÇÕES E EVENTOS, ASSOCIAÇÕES, 
CONVENÇÕES, CLUBES E SALÕES DE FESTAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXCLUSIVAMENTE SOCIAIS 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE 
PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19” 
ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, 
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conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/
MS), 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus – COVID-19, instituído 
pelo Decreto Municipal nº. 046, de 16 de março de 2020; 
CONSIDERANDO o teor dos Pareceres Técnicos de nº 406/2020 e nº 408/2020, ambos expedidos pelo Órgão de 
Vigilância Sanitária Municipal, relativos às medidas de complementação estabelecidas no Plano de Contingenciamento 
e Contenção de Riscos apresentado pelas empresas de buffets, casas de recepções, salões de festas e promotores de  
eventos na cidade Três Lagoas/MS; 
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de avaliar constantemente as medidas adotadas de maneira a conter a 
proliferação do Coronavírus - COVID-19 e as deliberações do Comitê de Prevenção e Combate ao COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 054, de 19 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de Três 
Lagoas e o Decreto nº 154 de 06 de julho de 2020 que declara estado de calamidade pública em razão da grave crise 
decorrente da pandemia do covid-19. 
DECRETA: 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento de buffets, casas de recepções e eventos, associações, convenções, clubes e 
salões de festas, para realização de eventos exclusivamente sociais, mediante apresentação de Alvará Individualizado 
Emergencial COVID-19, a ser expedido pelo Órgão de Vigilância Sanitária Municipal, após aprovação do Plano de 
Prevenção e Contenção de Riscos – PPCR, devendo ser observado, pelo estabelecimento onde ocorrerá o evento, as 
seguintes medidas: 
I. - o responsável legal pela organização e promoção do evento, deverá solicitar autorização ao Órgão de Vigilância 
Sanitária Municipal, mediante assinatura de Termo de Compromisso especifico, em até 3 (três) dias úteis antes da 
data da realização do evento, e fornecimento da lista de convidados com contatos (telefone e endereço) para eventual 
necessidade de investigação de casos de covid-19 que possam estar relacionados ao evento, de modo que possam ser 
rastreados posteriormente se necessário; 
II. - além do cumprimento ao disposto no inciso I antecedente, os organizadores e promotores de eventos deverão 
ainda, guardar por até 30 dias da realização do evento, o arquivo com a lista de convidados e de fornecedores para 
possível comunicação de casos identificados; 
III. - os eventos deverão ocorrer com a capacidade local reduzida, com obrigação de controle de acesso, hora 
marcada e assentos marcados, sendo vedada qualquer atividade com público em pé, inclusive a prática de dança pelas 
pessoas presentes no local, sendo vedada a disponibilização de pistas de dança para esta finalidade. 
IV. - o estabelecimento deverá manter a distância mínima de 2,00m (dois metros) entre mesas, com até 06 
pessoas por mesa, preferencialmente do mesmo núcleo familiar, observado ainda o limite máximo de 200 (duzentas) 
pessoas por evento; 
V. - os espaços devem permitir o controle de acesso dos participantes mediante lista de presença, de modo a 
respeitar o limite estabelecido no inciso I antecedente; 
VI. - caso as mesas sejam fixas, deverá ser feita a interdição/identificação de quantas forem necessárias a fim de 
respeitar o distanciamento mínimo estabelecido no inciso IV deste artigo, vedada a junção de mesas. 
VII. - deverá ser criado mecanismos de controle de acesso e saída do público de forma que não haja aglomerações 
no início e no término do evento; 
VII. - 
VIII. - deverá ser implantado corredores de uma via única sinalizados para coordenar o fluxo de clientes em salões, 
pavilhões e estandes; 
IX. - deverá ser instalado ponto de descontaminação (desinfecção individual) com álcool em gel 70% na entrada e 
em pontos estratégicos no local; 
IX. - 
X. - é obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas, inclusive 
em filas de acesso, como na entrada do local e acesso aos banheiros, devendo ser instalado placas de orientações sobre 
este distanciamento, bem como designados funcionários para fiscalização e atendimento desta medida; 
X. - 
XI. - é obrigatório o uso de máscaras durante todo o período de permanência no estabelecimento, inclusive pelos 
funcionários e colaboradores, no mínimo caseiras confeccionadas conforme a Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/
DESF/SAPS/MS, sendo que devem ser seguidas as boas práticas de uso, remoção e descarte, assim como higienização 
adequada das mãos antes e após a remoção, bem como que o uso de máscaras deve ser sempre combinado com 
outras medidas de proteção e higienização, conforme Orientações Gerais de uso de máscaras faciais não profissionais 
publicado pela ANVISA, em 03 de abril de 2020; 
XI. - 
XII. - os colaboradores integrantes do grupo de risco, como idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
hipertensos, diabéticos, gestantes, doentes crônicos, imunodepressivos, entre outros, não poderão exercer atividade 
laborativa. Além disso, os demais que estiverem trabalhando e apresentarem sintomas sugestivos da Covid-19, deverão 
ser imediatamente afastados e encaminhados para uma unidade de saúde para atendimento especializado; 
XIII. - o uso de máscaras será dispensado apenas durante o consumo de alimentos, conforme previsão contida no 
inciso VII do artigo 1º do Decreto nº 175, de 04 de agosto de 2020; 
XIV. - para o consumo de alimentos, recomenda-se que esses sejam servidos na forma empratada (à francesa) 
ou em porções individuais, entretanto, caso seja oferecido no sistema de autosserviço (selfservice), o mesmo deverá 
ocorrer em observância ao disposto no inciso X do artigo 1º do Decreto nº 175, de 04 de agosto de 2020; 
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XV. - manter higienizados e devidamente individualizados talheres, copos, pratos e afins, a fim de evitar contaminação 
cruzada; 
XVI. - intensificar as ações de higienização do estabelecimento com álcool 70% ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar, no mínimo a cada duas horas, inclusive banheiros, chão e demais locais que possam 
transmitir o COVID-19, 
XVII. - suspender o funcionamento de brinquedos coletivos e daqueles que não permitam desinfecção/higienização 
a cada uso, ainda que o brinquedo seja de uso individual, devendo ainda manter o distanciamento mínimo de 2m 
(dois metros) entre os brinquedos permitidos, de modo a garantir o distanciamento de 1,5m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre seus usuários. O estabelecimento deverá ainda proceder à desinfecção das superfícies dos brinquedos 
a cada uso; 
XVIII. - a apresentação musical poderá ser oferecida pelos estabelecimentos/eventos, desde que observado o disposto 
no inciso XII do artigo 1º Decreto Municipal nº 175, de 04 de agosto de 2020; 
XIX. - o evento deverá encerrar até às 22h, a fim de garantir aos participantes do mesmo, empregados e colaboradores 
a observância ao “toque de recolher.” Em obediência ao disposto no inciso V deste artigo, fica autorizado a tolerância 
de até 45 (quarenta e cinco) minutos após o encerramento do evento, a fim de realizar o controle de saída do público 
e evitar aglomerações; 
XX. - durante a montagem e desmontagem do evento: 
a. dimensionar equipes reduzindo-as ao menor número possível de forma a evitar aglomerações, obedecendo, 
sempre que possível, o distanciamento mínimo 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas; 
b. estabelecer cronograma para a logística de carga e descarga de materiais a fim de evitar aglomeração durante 
a montagem e desmontagem do evento; 
c. são obrigatórios o uso de máscaras faciais por todos os funcionários e colaboradores e a frequente higienização 
das mãos e de equipamentos. 
XXI. - recomenda-se a não participação de pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, gestantes e aquelas pertencentes 
aos grupos de risco segundo classificação existente no Decreto nº 095, de 24 de abril de 2020, devendo o contratante 
do evento advertir tais convidados no ato do invitamento, mediante inserção desta recomendação no convite festivo; 
XXII. - o atendimento ao disposto neste artigo não isenta, dispensa ou substitui quaisquer Alvarás, Autorizações, 
Licenças e Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal; 
Art. 2º Ficam dispensados da determinação contida neste Decreto os eventos realizados em residência particular, 
ranchos, sítios ou em áreas comuns de condomínios, como festas de aniversário, casamentos e similares, desde que 
limitado a presença de 20 (vinte) pessoas, incluindo funcionários, colaboradores e convidados, não se aplicando neste 
caso o conceito de aglomeração estabelecido no Art. 10-B do Decreto Municipal nº 073, de 06 de abril de 2020. 
Art. 3º Fica autorizado a apresentação de eventos no modelo drive-in, desde que seja realizado em áreas que permitam 
o controle e a segurança dos veículos, e desde que as pessoas ali presentes possam participar de todas etapas deste 
(evento) dentro de seus veículos. 
§1º Os interessados nesta modalidade deverão solicitar, em até 3 (três) dias úteis antes da realização do evento, 
autorização ao Órgão de Vigilância Sanitária Municipal, mediante apresentação de um Plano de Prevenção e Contenção 
de Riscos – PPCR, o qual deverá guardar relação com todos os protocolos e cuidados de biossegurança. 
§2º Além da autorização descrita no §1º antecedente, o evento fica ainda condicionado ao limite de até 35 (trinta e 
cinco) veículos simultaneamente, e até 6 (seis) veículos estacionados fora do evento. 
§3º O responsável pela realização do evento deverá, se possível, reforçar a higienização do local de trânsito dos 
veículos, inclusive com o uso de cancelas e equipamentos de entrada e saída destes (veículos). 
§4º Fica autorizado ao responsável legal pela realização do evento, aos seus parentes e familiares, a participação do 
evento em local diverso ao descrito no caput deste artigo, desde que observado o limite máximo de 10 (dez) pessoas 
para esta finalidade. 
Art. 4º O Plano de Prevenção e Contenção de Riscos -PPCR referenciado nos artigos antecedentes, deverá conter, 
dentre outras, as seguintes especificações: 
I. - layout e perfil indicando inclusive área total e ocupada e localização de cada setor de atividade, indicando que 
o funcionamento dos locais com atendimento ao público ocorra em conformidade com a capacidade de lotação máxima 
estabelecida no inciso I do artigo 1º deste Decreto, observando as regras de distanciamento mínimo; 
II. - informar os mecanismos adotados para controlar a utilização de máscaras pelos clientes e funcionários; 
III. - informar as medidas adotadas para evitar aglomeração de pessoas durante o evento (início e término), bem 
como durante o uso dos sanitários; 
IV. - informar as medidas adotadas para organização do público de forma a manter o distanciamento social adequado 
entre as pessoas; 
V. - informar as medidas adotadas para minimizar o risco de transmissão da COID-19 durante as apresentações 
musicais; 
VI. - informar as medidas adotadas para evitar aglomerações durante a montagem e desmontagem dos eventos; 
VII. - informar os mecanismos adotados para garantir o rastreamento das pessoas que participaram do evento; 
VIII. - informar as medidas adotadas para evitar a utilização de brinquedos de uso coletivo e formas de desinfecção 
dos brinquedos individuais. 
Art. 5º Em caso de identificação de descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, as Autoridades do 
Município poderão determinar a suspensão do funcionamento do evento, cuja violação representará ainda em infração 
sanitária e cometimento do crime previsto no artigo 268 do Código Penal, sujeito a aplicação das penalidades previstas 
no artigo 11 do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020. 
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Art. 6º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com as informações 
e orientações das autoridades sanitárias 
Art. 7º . As medidas estabelecidas neste Decreto, excetuam-se das proibições previstas no artigo 7º do Decreto nº 
073, de 06 de abril de 2020, mantendo-se o referido dispositivo inalterado, para todos efeitos legais, no que se refere 
ao funcionamento das demais atividades não autorizadas por este Decreto. 
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor no dia 15 de outubro de 2020, ficando revogada as disposições em contrário. 

Três Lagoas, 13 de outubro de 2020. 
Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

DECRETO Nº 237 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020
“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO DECRETO Nº. 098, DE 24 DE ABRIL DE 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, 
conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/
MS), 
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de avaliar constantemente as medidas adotadas de maneira a conter a 
proliferação do Coronavírus - COVID-19. 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus – COVID-19, instituído 
pelo Decreto Municipal nº. 046, de 16 de março de 2020; 
CONSIDERANDO a competência constitucional municipal para a defesa da saúde pública voltada ao interesse coletivo 
local e objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente; 
CONSIDERANDO a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida na data de 15 de abril de 2020, nos 
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341 - DF, reconhecendo a competência concorrente da União, 
Estados, DF e Municípios no combate à COVID-19, 
DECRETA: 
Art. 1º Os incisos II e III do §2º do art. 1º do Decreto nº. 098, de 24 de abril de 2020, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 1º (...) 
§2º (...) 
II – Fica autorizado o funcionamento simultâneo de todas a lojas do Shopping Popular, desde que respeitadas todas as 
medidas de biossegurança destinadas a evitar a aglomeração de pessoas em sua área interna; 
III - A capacidade do Shopping Popular fica limitada simultaneamente a 50 (cinquenta) pessoas, excluindo-se dessa 
contagem os lojistas.” (NR) 
Art. 2º O §2º do art. 1º do Decreto nº. 098, de 24 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV: 
“Art. 1º (...) 
§2º (...) 
XV – O local deverá funcionar com todas portas e janelas abertas, de modo aumentar circulação de ar e a ventilação 
natural do ambiente.” (NR) 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Três Lagoas, 15 de outubro de 2020. 
Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - TRÊS LAGOAS 
PREVIDÊNCIA 

EDITAL COMISSÃO ELEITORAL 002/2020
A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 251, de 25 de agosto de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados, a relação dos candidatos desistentes a concorrer no processo eleitoral para escolha dos membros 
titulares e suplentes do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e de Diretor de Benefícios da Três Lagoas Previdência, 
conforme Edital 002/2020 do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas - Três Lagoas 
Previdência. 
Candidatos desistentes a Conselheiro de Administração: 
1. JACKELINE ALVES GASPARETO DE SOUZA 
2. SUELI REGINA DE SOUZA MILITÃO PEREIRA 
Três Lagoas/MS, 13 de outubro de 2020. 
COMISSÃO ELEITORAL 
Daiane Divina Duarte (matrícula 18308-2) 


