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LICITAÇÃO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022 
CARTA CONVITE 020/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 089/2022, referente à Carta Convite nº 020/2022, considerando que foram observados os prazos 
recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento licitatório e 
ADJUDICO o objeto a empresa vencedora MAURO CESAR DE OLIVEIRA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 42.394.615/0001-90.    
Autorizo a contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais.  
 
Glória de Dourados-MS, 08 de Agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2022 
CARTA CONVITE Nº 020/2022 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022 
PARTES: CONTRATANTE:Todas as Secretarias do Município de Glória de Dourados - MS 
                CONTRATADA: Mauro Cesar de Oliveira - ME 
 
OBJETO: Aquisição de marmitas para os servidores Públicos Municipais de todas as secretarias  do Município de Glória de Dourados/MS, e, de acordo com as 
especificações e quantidades discriminadas no Anexo I – Termo de Referencia, parte integrante do Edital de Carta Convite nº 020/2022. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: 
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta. 
VALOR: R$ 94.600,00 (Noventa e quatro mil e seiscentos reais) 
PRAZO: O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 08/08/2023. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 
020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
04.122.0003.2006. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública 
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 58) 
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020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 
04.122.0003.2015. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 104) 
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
04.122.0003.2010. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 190) 
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA (SEEC) 
12.361.0016.2030. Manutenção das Atividades Da Secretaria de Educação  
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 316) 
020602 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 
08.244.0015.2028. Manutenção das Ações e Serviços do FIS 
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 473) 
020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0013.2075. Manutenção das Atividades da Atenção Primária 
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 652) 
020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-SESAN 
15.122.0003.2053. Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento Básico 
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ficha 693) 

Glória de Dourados – MS, 08 de Agosto de 2022. 
ASSINANTES: 
Contratante: Aristeu Pereira Nantes – Prefeito Municipal 
Contratada: Mauro Cesar de Oliveira – ME – Representante da Empresa 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2022 
CARTA CONVITE Nº 025/2022 
ADJUDICAÇÃO DE RESULTADO 
  
O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria n.º 008, de 10 de 
Janeiro de 2022 e portaria 151/2022 de 06 de julho de 2022, constituída pelos seguintes membros: Nelson Henrique, Mayara Camila Soares Santos, e Valdemir 
Riquelme Roda, respectivamente Presidente (Suplente), Secretário e Membro, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Carta 
Convite nº 025/2022 - Processo Administrativo nº 097/2022, que versa sobre a Contratação de empresa especializada para a aquisição de lixeiras urbanas para atender 
as necessidades de limpeza urbana do município, que serão instaladas em diversos pontos da cidade de acordo com a real necessidade. Sob responsabilidade das 
Secretarias Municipais de Saneamento e Desenvolvimento Sustentável do Município de Glória de Dourados/MS. Após a sessão publica que teve inicio as 09:00 horas, do dia 
03 de Agosto de 2022,  os membros da Comissão Permanente de Licitação declaram vencedoras do certame por apresentar menor preço POR ITEM, DEIVID V. D. 
BRESSANTE – ME, para o item 01 com o valor total de R$ 36.930,00 (trinta e seis mil novecentos e trinta reais) e a empresa R2W EQUIPAMENTOS LTDA - ME, para item 
02 com o valor total de R$ 41.698,50 (quarenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) 
 
Glória de Dourados - MS, 03 de Agosto de 2022. 
 

 
   
 

Mayara Camila Soares Santos  
Secretária  
 
Valdemir Riquelme Roda 
Membro 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022 
PREGÃO PRESENCIAL 034/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 091/2022 referente ao Pregão Presencial nº 034/2022, e, considerando que foram observados os 
prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 036/2009 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações, HOMOLOGO o procedimento licitatório a favor da empresa vencedora GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELLI – CNPJ Nº 
28.781.967/0001-16. 
Autorizo a lavratura da ordem de Contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais. 
 
Glória de Dourados-MS, 08 de Agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2022 
PREGÃO PRESENCIAL 035/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 092/2022 referente ao Pregão Presencial nº 035/2022, e, considerando que foram observados os 
prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 036/2009 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações, HOMOLOGO o procedimento licitatório a favor da empresa vencedora DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA – CNPJ Nº 
10.396.394/0001-00. 
Autorizo a lavratura da ordem de Contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais. 
 
Glória de Dourados-MS, 08 de Agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 
PREGÃO PRESENCIAL 033/2022 
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Gestão Publica, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna 
público para os interessados que realizará no dia 22 de Agosto de 2022, às 09:00 horas, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”,  e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.   
 
OBJETO: Registro de Preços para Futura Aquisição de combustível tipo: Óleo diesel tipo S10, a fim de atender os veículos oficiais e todo tipo de máquina que necessite 
de tal combustível, para o período de 12 (doze) meses., e, de acordo com as quantidades e especificações constantes no  Anexo I – Termo de Referencia do Edital. 

Nelson Henrique 
Presidente  
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RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Secretaria Municipal de Gestão Publica, Paço Municipal de Glória de Dourados, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, 
nos dias úteis de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, www.gloriadedourados.ms.gov.br na aba Transparência, retirado pessoalmente 
na Prefeitura Municipal de Gloria de Dourados mediante requerimento da empresa interessada, endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Glória de 
Dourados-MS, ou solicitado  pelo seguinte email: licitacao@gloriadedourados.ms.gov.br   
Maiores informações poderão ser obtidas através do Telefone (0xx67) 3466-1611  
 
Glória de Dourados – MS, 03 de Agosto de 2022.  
 
Felipe Denadai Duarte de Souza 
Pregoeiro 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2022 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 
 
O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Glória de Dourados - MS, por 
intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público para os interessados que a licitação em epígrafe para a Aquisição de Peça mancais e Disco, Globo e Niveladora que são 
conjuntos de implementos dos maquinários, para manutenção preventiva e corretiva dos implementos ao município de Glória de Dourados – MS, Conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, foi declarada REABERTA, ficando designada a sessão pública para o dia 19 de Agosto de 2022, 
as 09:00 horas. 
 
RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Secretaria Municipal de Gestão Publica, Paço Municipal de Glória de Dourados, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, 
nos dias úteis de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, retirado no endereço eletrônico 
www.gloriadedourados.ms.gov.br/transparencia/licitacoes, ou solicitado através do emaillicitacao@gloriadedourados.ms.gov.br 
Maiores informações poderão ser obtidas através do Telefone (0xx67) 3466-1611 ou pelo Emaillicitacao@gloriadedourados.ms.gov.br. 
 
Glória de Dourados – MS, 08 de agosto de 2022.  
 
Felipe Denadai Duarte de Souza 
Pregoeiro Oficial 
 

PORTARIA 

PORTARIA Nº. 172/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
“Designa a servidora Karolaine Moraes de Souza para atuar como fiscal de contratos e dá outras providências”. 
 
O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Resolução TCE/MS nº 88/2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Designar a servidora Karolaine Moraes de Souza, ocupante do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Projetos Especiais, para acompanhar e 
fiscalizar os contratos administrativos abaixo relacionados: 
 

Contrato nº Razão Social da Empresa Modalidade de Licitação 

051/2022 Valdeci Aparecido dos Santos - ME Dispensa nº 027/2022 

 
Art. 2º. São atribuições básicas do fiscal de contrato, sem prejuízos de outras estabelecidas na legislação pertinente: 
I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade; 
II - receber as notas fiscais, verificar a regularidade do prazo de entrega, especificações, preços e quantidades, em consonância com o estabelecido no contrato, aditivos, 
apostilamentos e termo de referência; 
III - atestar as notas fiscais e encaminhá-las à autoridade competente para pagamento; 
IV - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
V - manter controle sobre a regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada; 
VI - controlar o prazo de vigência dos contratos sob sua responsabilidade, comunicando formalmente a autoridade superior, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
final da vigência; 
VII - notificar a contratada, sempre por escrito, quanto a eventuais pendências na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
VIII - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
Parágrafo único.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
Art. 3º. Compete à Gerência de Licitações, Contratos e Controle disponibilizar ao fiscal de contrato designado, cópia do contrato, edital de licitação, projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da contratada e, oportunamente, dos aditivos e apostilamentos, sem prejuízo de outros documentos que o fiscal entender necessário ao 
exercício da fiscalização.  
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, 08 de agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº. 173/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
“Designa a servidora Lucimar Nobrega para atuar como fiscal de contratos e dá outras providências”. 
 
O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Resolução TCE/MS nº 88/2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Designar a servidora Lucimar Nobrega, ocupante do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Educação e Cultura, para acompanhar e fiscalizar os 
contratos administrativos abaixo relacionados: 
 

Contrato nº Razão Social da Empresa Modalidade de Licitação 

052/2022 Deivid V. D. Bressante - ME 

Carta Convite nº 018/2022 053/2022 Alice Ferreira – ME 

054/2022 Super Sonic do Brasil LTDA –ME 

 
Art. 2º. São atribuições básicas do fiscal de contrato, sem prejuízos de outras estabelecidas na legislação pertinente: 
I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade; 
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II - receber as notas fiscais, verificar a regularidade do prazo de entrega, especificações, preços e quantidades, em consonância com o estabelecido no contrato, aditivos, 
apostilamentos e termo de referência; 
III - atestar as notas fiscais e encaminhá-las à autoridade competente para pagamento; 
IV - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
V - manter controle sobre a regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada; 
VI - controlar o prazo de vigência dos contratos sob sua responsabilidade, comunicando formalmente a autoridade superior, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
final da vigência; 
VII - notificar a contratada, sempre por escrito, quanto a eventuais pendências na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
VIII - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
Parágrafo único.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
Art. 3º. Compete à Gerência de Licitações, Contratos e Controle disponibilizar ao fiscal de contrato designado, cópia do contrato, edital de licitação, projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da contratada e, oportunamente, dos aditivos e apostilamentos, sem prejuízo de outros documentos que o fiscal entender necessário ao 
exercício da fiscalização.  
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, 08 de agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº. 174/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
“Designa o servidor Diomar Mota dos Santos para atuar como fiscal de contratos e dá outras providências”. 
 
O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Resolução TCE/MS nº 88/2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Designar o servidor Diomar Mota dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Gabinete, para acompanhar e fiscalizar os 
contratos administrativos abaixo relacionados: 
 

Contrato nº Razão Social da Empresa Modalidade de Licitação 

063/2022 Fátima Vídeo Eletrônica Ltda - ME Carta Convite nº 016/2022 

 
Art. 2º. São atribuições básicas do fiscal de contrato, sem prejuízos de outras estabelecidas na legislação pertinente: 
I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade; 
II - receber as notas fiscais, verificar a regularidade do prazo de entrega, especificações, preços e quantidades, em consonância com o estabelecido no contrato, aditivos, 
apostilamentos e termo de referência; 
III - atestar as notas fiscais e encaminhá-las à autoridade competente para pagamento; 
IV - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
V - manter controle sobre a regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada; 
VI - controlar o prazo de vigência dos contratos sob sua responsabilidade, comunicando formalmente a autoridade superior, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
final da vigência; 
VII - notificar a contratada, sempre por escrito, quanto a eventuais pendências na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
VIII - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
Parágrafo único.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
Art. 3º. Compete à Gerência de Licitações, Contratos e Controle disponibilizar ao fiscal de contrato designado, cópia do contrato, edital de licitação, projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da contratada e, oportunamente, dos aditivos e apostilamentos, sem prejuízo de outros documentos que o fiscal entender necessário ao 
exercício da fiscalização.  
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, 08 de agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº. 175/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
“Designa o servidor Josino Alves de Souza Neto para atuar como fiscal de contratos e dá outras providências”. 
 
O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da 
Lei Federal n° 8.666/1993 e na Resolução TCE/MS nº 88/2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Designar o servidor Josino Alves de Souza Neto, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Tesouraria, para acompanhar e fiscalizar os 
contratos administrativos abaixo relacionados: 
 

Contrato nº Razão Social da Empresa Modalidade de Licitação 

065/2022 Mauro Cesar de Oliveira -ME Carta Convite nº 020/2022 

 
Art. 2º. São atribuições básicas do fiscal de contrato, sem prejuízos de outras estabelecidas na legislação pertinente: 
I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade; 
II - receber as notas fiscais, verificar a regularidade do prazo de entrega, especificações, preços e quantidades, em consonância com o estabelecido no contrato, aditivos, 
apostilamentos e termo de referência; 
III - atestar as notas fiscais e encaminhá-las à autoridade competente para pagamento; 
IV - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
V - manter controle sobre a regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada; 
VI - controlar o prazo de vigência dos contratos sob sua responsabilidade, comunicando formalmente a autoridade superior, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
final da vigência; 
VII - notificar a contratada, sempre por escrito, quanto a eventuais pendências na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados; 
VIII - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
Parágrafo único.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
Art. 3º. Compete à Gerência de Licitações, Contratos e Controle disponibilizar ao fiscal de contrato designado, cópia do contrato, edital de licitação, projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da contratada e, oportunamente, dos aditivos e apostilamentos, sem prejuízo de outros documentos que o fiscal entender necessário ao 
exercício da fiscalização.  
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, 08 de agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
Prefeito Municipal 
 

DECRETO 

DECRETO MUNICIPAL N. 056/2022 DE 27 DE JUNHO DE 2022. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

“Notifica do lançamento de ofício da Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares para o exercício de 2022, do Município de Glória de 
Dourados/MS, e dá outras providências.” 
 
O Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, ARISTEU PEREIRA NANTES, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei 
Orgânica do Município e na Constituição Federal, e 
 
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pelo Governo Federal através da lei de nº 14.026, de 15 de julho de 2020 - Novo Marco do Saneamento Básico, para que a 
cobrança da taxa ou tarifa seja implementada em caráter de obrigatoriedade, é 15 de julho de 2021. 
CONSIDERANDO que a redação do Novo Marco do Saneamento é expressa no sentido de que a ausência de proposição de instrumento de cobrança pelo serviço em 
questão, no prazo de 12 (doze) meses da vigência da Lei que o institui, configura renúncia de receita pelo ente.  
Segue o texto da Lei Federal: 
 
“Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos 
coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar: 
I - (revogado); 
II - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; 
................................................................................................................................... 
IV - o consumo de água; e 
V - a frequência de coleta. 
§ 1º Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, 
com a anuência da prestadora do serviço. 
§ 2º A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura 
renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , 
observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. 
§ 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 
serviços ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desses serviços e deverá comprovar, no respectivo processo administrativo, a existência de recursos 
suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio da demonstração de fluxo histórico e projeção futura de recursos.” (NR).” 
    
CONSIDERANDO que a Taxa do Lixo foi instituída no Município de Glória de Dourados através da Lei Ordinária n.1.086 de 23 de novembro de 2016, cumprindo, portanto, a 
determinação da Lei n. 14.026/2020; 
CONSIDERANDO que a Lei Ordinária n.1.086 de 23 de novembro de 2016, do artigo 3º, bem como no §1º do artigo 5º, estabelecem a necessidade da regulamentação da 
cobrança da Taxa de Lixo por meio de Decreto do Poder Executivo; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 147/2021 de 29 de dezembro de 2021, dispõe sobre a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de lixo do Município de 
Glória de Dourados/MS; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°. Ficam notificados do lançamento da Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, do exercício de 2022, os proprietários dos 
imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo, localizados na Zona Urbana, Urbanizável ou de Expansão Urbana do Município. 
 
Art. 2°. A categoria e preço Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, para os imóveis edificados são aqueles definidos pelo 
art. 4º da Lei Ordinária n.1.086 de 23 de novembro de 2016. 
 
§ 1°. O fator de categoria para os imóveis não edificados são aquele previsto no § 2°, do art. 4

o
 da Lei Ordinária n.1.086 de 23 de novembro de 2016, classificado classe 

“A”, no valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos), o metro quadrado. 
 
§ 2°. Para os imóveis sem edificação a Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, será lançada pelo Setor Tributário do Município em 
cota única com vencimento para o quinto dia útil do mês de agosto de 2022 ou em 12 (doze), parcelas de agosto de 2022 a julho de 2023 e será arrecadada em “guias ou 
carnês”, denominados documentos de arrecadação, com vencimento no quinto dia útil do mês subsequente ao lançamento. 
 
Art. 3º. A Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, para os imóveis edificados será lançada em 12 (doze) parcelas de agosto de 
2022 a julho de 2023, com os seguintes vencimentos: 
I - Primeira parcela em 10 de agosto de 2022; 
II - Segunda parcela em 12 de setembro de 2022; 
III - Terceira parcela em 10 de outubro de 2022; 
IV - Quarta parcela em 10 de novembro de 2022; 
V - Quinta parcela em 12 de dezembro de 2022; 
VI - Sexta parcela em 10 de janeiro de 2023. 
VII - Sétima parcela em 10 de fevereiro de 2023; 
VIII - Oitava parcela em 10 de março de 2023; 
IX - Nona parcela em 10 de abril de 2023; 
X - Décima parcela em 10 de maio de 2023; 
XI - Décima primeira parcela em 12 de junho de 2023; 
XII - Décima segunda parcela em 10 de julho de 2023. 
 
Art. 4º. Para efeito de cálculo, nos casos em que tiver indefinição de área construída ou por falta de informação no cadastro imobiliário, deverá ser aberto processo 
administrativo fiscal com verificação in loco pelos Fiscais Municipais a fim de proceder com o lançamento da taxa. 
 
Art. 5º. As parcelas não pagas nos respectivos vencimentos sofrerão acréscimos de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa equivalente a 0,33% ao dia, 
limitada a 10%, conforme previsão legal constante no art. 13 da Lei Ordinária n.1.086 de 23 de novembro de 2016. 
 
Art. 6º. Os pagamentos poderão ser efetuados nos bancos credenciados através do documento próprio de arrecadação do Município, denominado “Guias ou Carnês”. 
 
Art. 7º. Toda e qualquer impugnação contra o lançamento do imposto e da taxa contidos neste decreto, poderá ser efetuada através de requerimento dirigido a Secretaria 
Municipal de Gestão Pública, devidamente registrado no Protocolo, no prazo de 30(trinta) dias contados da data da publicação deste Decreto. 
 
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Glória de Dourados/MS, 27 de junho de 2022. 
 
ARISTEU PEREIRA NANTES 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
ANEXO 
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DECRETO N° 067, DE 09 DE AGOSTO DE 2022. 
    
Dispõe Sobre a Nomeação e Posse dos Membros do Conselho da Cidade de Glória Dourados, MS, CONCIDADE, e de outras providencias. 
 
O Prefeito Municipal de Glória de dourados, Estado de Mato grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
 
Considerando a Lei Municipal nº 1059 de 23 de setembro de 2015 que dispõe sobre a composição do Conselho da Cidade de Gloria de Dourados - MS; 
 
Considerando as indicações das Associações, Entidades e Organizações o da Sociedade Civil para compor as representações previstas na Lei Municipal nº 1059/2015. 
 
DECRETA: 
 
Art.1º - Nos termos do Art. 6º da Lei Municipal nº 1059 de setembro de 2015, ficam nomeados e empossados os membros do CONCIDADE a seguir relacionados. 
 
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
 
1 – REPRESENTANTES DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: 
Sidney Thomaz Neto -Titular 
Heloisa Regina de Souza - Suplente 
 
2 – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO: 
Guilherme Alves de Souza - Titular 
Jucicleia Rodrigues de Souza - Suplente 
 
3- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS: 
Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira - Titular 
Aline de Souza Neves - Suplente 
 
4 - REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: 
Caio Gracia Souza – Titular 
Antônio Carlos da Silva Vieira- Suplente 
 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
 
I - REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OU DE MORADORES: 
 
1 –AMIG- ASSOCIAÇÃO MASTER INDEPENDENTE GLORIADOURADENSE. 
 Valmir Dias Dos Santos– Titular 
 Francisco Junior- Suplente  
 
II – REPRESENTANTES DE ENTIDADES EMPRESARIAIS: 
 
2 - ACEGD- Associação Comercial e Empresarial de Glória de Dourados 
Mercolis Alexandre Ernandes – Titular 
Marcos Acácio de Souza- Suplente 
 
3 – APROLEITE – Associação dos Produtores de Leite. 
Jurandir da Silva Vita – Titular 
Francisco José Rigatto - Suplente 
 
III – REPRESENTANTES DE ENTIDADES SINDICAIS: 
 
4 – APAE – ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS ESSEPCIONAIS 
Fabio Oliveira Camargo Lima – Titular 
Giuliana Doreto Schiave- Suplente 
 
IV - REPRESENTANTES DE ENTIDADES ACADEMICAS: 
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5 - UEMS- Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 
Gustavo Henrique Florêncio da Silva – Titular 
Michele Nobre de Souza - Suplente 
 
V - REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇOES NÃO GOVERNAMENTAIS: 
 
6 -APOMS – Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul 
Moises José da Silva – Titular 
 
6.1 - GEBIO- Grupo de Estudos em Proteção a Biodiversidade 
Júlio Gonçalves Silva - Suplente 
 
Parágrafo Único: O mandato dos membros ora empossados, será de 04 anos, com inicio na publicação deste decreto, 
             
Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo convocar a Plenária para a eleição do Presidente e Vice Presidente conforme Art. 17 da Lei 1059 / 2015 e respectivo Regimento Interno 
do conselho.    
 
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, 09 de Agosto de 2022. 
 
Aristeu Pereira Nantes 
- Prefeito Municipal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


