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EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2.017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: O Municipio de Rio Brilhante.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02 – Gabinete do Prefeito.
02.02.04.122.0103.2.003.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 – Divulgação Institucional
do Município – valor total estimado para 12 meses R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais).
ASSINATURAS: Donato Lopes da Silva e Marcos Almir Munarin.
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atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde.
02.13.10.301.0136.2.038.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 - Manutenção da Atividade
do Fundo Municipal de Saúde – valor total estimado para 12 meses R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais).
ASSINATURAS: Adriana Corrêa Barbosa de Oliveira e Marcos Almir Munarin.
Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

Rio Brilhante - MS, 25 Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: O Municipio de Rio Brilhante.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.05 – Secretaria Municipal de Educação.
02.05.12.361.0128.2.011.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0001
Manutenção
e
Operacionalização da Semed – valor total estimado para 12 meses R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
ASSINATURAS: Magali de Araujo Lima e Marcos Almir Munarin.

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em

consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistëncia Social.
02.14.08.244.0108.2.064.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 - Mnutenção das Atividades
do Fundo Mun.de Assistência Social – valor total estimado para 12 meses R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
ASSINATURAS: Sandra Caroline Eckstein Cottica e Marcos Almir Munarin.
Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como

CONTRATANTE: O Municipio de Rio Brilhante.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objeto de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
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FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
02.09.15.122.0116.2.024.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000
Manutenção
das
Atividades da Seinfra – valor total estimado para 12 meses R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
ASSINATURAS: Antonio Lino Barbosa Neto e Marcos Almir Munarin.
Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: A Fundação Cultura, Eporte e Lazer de Rio Brilhante - FUNCERB.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.18 – Fundação Cultura, Esporte e Lazer de Rio
Brilhante - FUNCEB.
02.18.04.122.0106.2.076.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000
Manutenção
das
Atividades da Funcerb - valor total estimado para 12 meses R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
ASSINATURAS: Gilson de Moraes e Marcos Almir Munarin.
Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: O Municipio de Rio Brilhante.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento.
02.08.04.122.0111.2.017.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 - Manutenção das Ações da
Semd - valor total estimado para 12 meses R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
ASSINATURAS: Rui Barbosa de Oliveira Sichinel e Marcos Almir Munarin.

Rio Brilhante MS

Criado pela Lei 1667/2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/2017
CELEBRADO EM 08/08/2017

CONTRATANTE: O Municipio de Rio Brilhante.
CONTRATADA: Comuniart Comunicação e Marketing Ltda.
OBJETO: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir idéias ou informar o público em geral. Como
atividades complementares os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à
criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e
das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em
ações de comunicação.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: 08 de agosto de 2.017 a 07 de agosto 2.018.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2.017.
FORO: Comarca de Rio Brilhante - MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.21 – Secretaria Municipal de Finanças, Planej. e
Controle.
02.21.04.123.0106.2.032.33.90.39.00.00.00.00.00.01.0000
Manutenção
das
Atividades da Seplanfi - valor total estimado para 12 meses R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
ASSINATURAS: Redevan Edoalte Muniz e Marcos Almir Munarin.
Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE – MS
“A Pequena Cativante”
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2017
CONTRATO N° 008/2017
DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2017
PARTES: O Município de Rio Brilhante – MS e a empresa MALLMANN & CANCIAN LTDA – ME
OBJETO: – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aumento de valor da Cláusula Terceira Do
Preço do Contrato nº 008/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei n. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual
ASSINAM: Magali de Araujo Lima– Sec. Munic. de Educação – pela Contratante.
Jorge Luiz Mallmann -– Mallmann & Cancian Ltda – Me – Contratado.
Rio Brilhante-MS, 31 de Agosto de 2017
ARLETE BARBOSA DE PAIVA
Pres. Com. Perm. Licitação

Rio Brilhante - MS, 25 de Agosto de 2.017.
ARLETE BARBOSA DE PAIVA.
PRES.COM.PERM.LICITAÇÃO.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2017
CONTRATO N° 012/2017
DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2017
PARTES: O Município de Rio Brilhante – MS e a empresa EDJUNIOR SOARES TAGARA - MEI
OBJETO: – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aumento de valor da Cláusula Terceira Do
Preço do Contrato nº 012/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei n. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual
ASSINAM: Magali de Araujo Lima– Sec. Munic. de Educação – pela Contratante.
Edjunior Soares Tagara -– Edjunior Soares Tagara - Mei – Contratado.
Rio Brilhante-MS, 31 de Agosto de 2017

Criado pela Lei 1667/2011

lei

GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

LEI Nº 2.017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária dos
produtos de origem animal no âmbito do
Município de Rio Brilhante-MS, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica regulamentada a inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos
no Município de Rio Brilhante e destinados ao consumo, nos limites de sua área geográfica, nos termos
do art. 23, inciso II, da Constituição Federal e em consonância com o disposto na Lei Federal nº 1.283,
de 18 de dezembro de 1950, atualizada pelo Decreto Federal nº 9.013, de 29 de março de 2017, e Lei

ARLETE BARBOSA DE PAIVA
Pres. Com. Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE – MS
“A Pequena Cativante”
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2017

Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, e na Lei Estadual nº 1.232, de 10 de dezembro de 1991, e
Lei Municipal nº 790, de 13 de novembro de 1991.
Art. 2º Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Gerência de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente dar cumprimento às normas estabelecidas na presente Lei e impor as
penalidades nela previstas.
Art. 3º Fica regulamentado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal de
Rio Brilhante - SIMRB -, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que tem por finalidade

CONTRATO N° 015/2017
DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2017
PARTES: O Município de Rio Brilhante – MS e a empresa ELAINE FATIMA MALLMANN DIAS - ME.
OBJETO: – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aumento de valor da Cláusula Terceira Do
Preço do Contrato nº 015/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei n. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual
ASSINAM: Magali de Araujo Lima– Sec. Munic. de Educação – pela Contratante.
Elaine Fatima Mallmann Dias -– Elaine Fatima Mallmann Dias - Me– Contratado.
Rio Brilhante-MS, 31 de Agosto de 2017

a inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e
não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, fracionados, conservados,
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados, rotulados e em trânsito no
Município de Rio Brilhante-MS.
Art. 4º São atribuições do SIMRB:
GABINETE
DO PREFEITO
I - inspecionar (ante e post mortem)
e fiscalizar
os estabelecimentos de produtos de origem
“A Pequena Cativante”

animal e seus subprodutos;
Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br - e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br

II - realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem animal e seus1
subprodutos;

ARLETE BARBOSA DE PAIVA
Pres. Com. Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE – MS
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“A Pequena Cativante”
Visite nosso site http://www.riobrilhante.ms.gov.b

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2017

III - realizar a análise e aprovação de rótulos e embalagens de produtos de origem animal e seus
subprodutos;
IV - proceder à coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, ingredientes e
produtos para análises fiscais;
V - notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar ou embargar
estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos e levantar suspensão ou interdição de
estabelecimentos;

CONTRATO N° 016/2017
DATA DA ASSINATURA: 30 de Agosto de 2017
PARTES: O Município de Rio Brilhante – MS e a empresa CRISTIANE DARTORA – ME
OBJETO: – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aumento de valor da Cláusula Terceira Do
Preço do Contrato nº 016/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei n. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo
Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual
ASSINAM: Magali de Araujo Lima– Sec. Munic. de Educação – pela Contratante.
Huender Tiago Pereira -– Cristiane Dartora – Me – Contratado.
Rio Brilhante-MS, 31 de Agosto de 2017

VI - realizar ações de combate à clandestinidade;
VII - realizar outras atividades relacionadas à inspeção e fiscalização sanitária de produtos de
origem animal que, por ventura, forem delegadas ao SIMRB.
Art. 5º Fica ressalvada a competência da União, por meio do ministério competente e do Estado,
por meio da secretaria competente a inspeção e fiscalização de que trata esta Lei, quando a produção for
destinada ao comércio intermunicipal, interestadual ou internacional, sem prejuízo da colaboração da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento.
Art. 6º A inspeção e a fiscalização de que trata esta Lei serão procedidas, entre outros:

ARLETE BARBOSA DE PAIVA
Pres. Com. Perm. Licitação

I - nos estabelecimentos industriais especializados situados em áreas urbanas ou rurais e nas
propriedades rurais com instalações para o abate de animais e seu preparo ou industrialização, sob
qualquer forma, para o consumo;

Rua Prefeito Athayde Nogueira, nº 1033 - (067)3452-7391 - 79130-970 - Rio Brilhante - MS
Visite nosso site http://www.riobrilhante.ms.gov.b
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d)

anotação de responsabilidade técnica ou termo de responsabilidade técnica e

documentação do responsável técnico;

II - nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescado e nas fábricas que o industrializar;
III - nas usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento,

e) cadastramento do produto (Anexo I);

refrigeração e manipulação dos seus derivados e nas propriedades rurais com instalações para a
manipulação, a industrialização ou o preparo do leite e seus derivados, sob qualquer forma para o
consumo;

f)

declaração (Anexo II);

g) fluxograma de produção;

IV - nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;

h) manual de boas práticas.

V - nos estabelecimentos destinados à recepção, extração, manipulação do mel e elaboração de
produtos apícolas;
VI - nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulam, armazenam, conservam,
fracionam, transformam ou acondicionam produtos de origem animal.

c) planta baixa (1:100);

I - os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas;

d) fachada;

II - o pescado e seus derivados;

e) projeto hidrossanitário (1:100);

III - o leite e seus derivados;

f) equipamentos (1:100).

IV - os ovos e seus derivados;

§ 1º Nas plantas deverão ser observadas as seguintes cores:

V - o mel de abelha, a cera e seus derivados.
Art. 8º O SIMRB respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes
escalas de produção, incluindo a agroindústria familiar de pequeno porte, desde que atendidos os
princípios das boas práticas de fabricaçãoGABINETE
e segurança
de alimentos e não resultem em fraude ou engano
DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”
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I - estabelecimentos novos, cor preta;
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Ruapreta
Athayde
Nogueira,
1033
– Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS

ao consumidor.
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Art. 9º A fiscalização e a inspeção de que trata a presente Lei serão exercidas em caráter
periódico ou permanente, segundo as necessidades do serviço.

b) cor vermelha para as partes a serem construídas;

5

c) cor amarela para as partes a serem demolidas;

Os estabelecimentos que realizam operações de abate de animais deverão

possuir inspeção permanente para seu funcionamento.
Art. 10.

a) solicitação de aprovação prévia do projeto;
b) licença ambiental prévia do projeto, se for o caso;

Art. 7º Serão objeto de inspeção e fiscalização previstas nesta Lei, entre outros:

Parágrafo único.

II - fase estrutural:

Os estabelecimentos acima mencionados deverão apresentar Anotação de

d) cor azul para os elementos construídos em ferro;

e) cor cinza pontuado de nanquim para as partes de concreto;

Responsabilidade Técnica conforme estabelecido pela Lei Federal nº 1.283, de 1950, atualizada pelo
Decreto Federal nº 9.013, de 2017, e pela Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 64.704, de 17 de junho de 1969.
Parágrafo único.

g)

Fica excetuado da exigência constante neste caput o estabelecimento da

agroindústria familiar de pequeno porte, definida em regulamentação específica.

as plantas do projeto devem conter orientação quanto aos pontos cardeais e a posição da

construção em relação as ruas públicas e alinhamento dos terrenos e direção dos ventos.
§ 2º Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos registrados, tanto de

Art. 11. Nenhum estabelecimento pode realizar comércio ou manipulação municipal de produtos
de origem animal, sem estar registrado no SIMRB ou em outro serviço de inspeção oficial, sendo que o
registro será requerido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, instruindo-se o processo com os
seguintes documentos:

suas dependências como instalações, só poderá ser feita após aprovação prévia dos projetos.
III - fase final (registro definitivo no SIMRB):
a) parecer técnico e laudo de inspeção do serviço de inspeção municipal;

I - fase inicial do processo de registro no SIMRB:

b)

apresentação do croqui dos rótulos dos produtos para aprovação pelo SIMRB e

comprovante de pagamento da taxa de análise e aprovação de rótulos e embalagens;

a) ofício de requerimento;
b)

f) cor “terra de siene” para as partes em madeira;

documentação do estabelecimento (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -,

Inscrição Estadual - IE -, contrato social ou estatuto social);

c) autorização para confecção dos rótulos;
d) comprovante de pagamento das taxas de instalação do serviço de inspeção sanitária e inspeção e
fiscalização sanitária.

c) documentação do proprietário (RG, CPF e comprovante de residência);

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
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§ 3º O transporte dos produtos de origem animal deverá ser realizado por veículos certificados
pela Vigilância Sanitária.

órgão competente e os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos estabelecimentos
onde são exercidas as atividades vinculadas às suas finalidades essenciais.

Art. 12. O registro do estabelecimento será concedido após apresentação de todos os documentos
previstos acima, cumprimento das três etapas de registro e mediante emissão de Laudo de Vistoria Final
de Estabelecimento favorável.

Art. 18. Os estabelecimentos registrados no SIMRB deverão garantir que as operações possam
ser realizadas seguindo as boas práticas de fabricação, desde a recepção da matéria-prima até a entrega
do produto alimentício ao mercado consumidor.

Art. 13. Nenhum estabelecimento pode obter o número de registro efetivamente, sem que os
rótulos dos produtos e subprodutos a serem fabricados, manipulados, fracionados, conservados,
transformados, recebidos, acondicionados, depositados, rotulados ou transportados estejam previamente
aprovados e registrados no SIMRB.
Parágrafo único. Os rótulos registrados trarão, além do carimbo de inspeção (modelo contido
nesta legislação), a declaração de seu registro no SIMRB e deverá constar a seguinte frase de registro no
rótulo: “Rótulo registrado no SIMRB - MS sob o nº ... /....”.
Art. 14. Pela execução do Serviço de Inspeção Municipal previstos nesta Lei será cobrado preço
público de acordo com os valores a serem fixados neste ato do Poder Executivo, ficando instituídas as

Art. 19. Os produtos deverão atender aos regulamentos técnicos de identidade e qualidade,
aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, padrões microbiológicos e de rotulagem, conforme a
legislação vigente.
§ 1º Os produtos que não possuam regulamentos técnicos específicos poderão ser registrados,
desde que atendidos os princípios das boas práticas de fabricação e segurança de alimentos e não
resultem em fraude ou engano ao consumidor.
§ 2º O SIMRB poderá criar normas específicas para os produtos mencionados no § 1º deste
artigo.

taxas de registro no serviço de inspeção sanitária, inspeção e fiscalização sanitária, análise e aprovação
de rótulos e embalagens e de prestação de serviços de produtos de origem animal, que tem como fator
gerador a inspeção e fiscalização exercida pelo Município sobre estabelecimentos, unidades ou
instalações onde são fabricados, produzidos, manipulados, transformados, transportados e
acondicionados os produtos de origem animal conforme alíquotas descritas no Anexo III desta
legislação.

Art. 20. Nenhum estabelecimento registrado no SIMRB pode ser vendido ou arrendado, sem que
concomitantemente seja feita a competente transferência de responsabilidade do registro para a nova
firma.
Parágrafo único.

Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas

irregularidades que se verifiquem no estabelecimento, a firma em nome da qual esteja registrado.

§ 1º O contribuinte responsável pelo pagamento das taxas, é a pessoa física ou jurídica que exerça
no Município atividade sujeita ao serviço de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal
relacionada no art. 6º desta Lei.

GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

§ 2º A base de cálculo das taxas será determinada em função da natureza da atividade e o seu

Art. 21.

Os produtos registrados, subentende-se os aprovados pelo Serviço de Inspeção

Municipal, devem constar em seus rótulos e embalagens carimbos de inspeção municipal que por sua
GABINETE
DOmodelos
PREFEITOcontidos nesta legislação, respeitadas as
vez devem obedecer exatamente as descrições
e os
“A Pequena Cativante”

valor fixado pelo índice da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul - Uferms -,

dimensões, forma, dizeres, tipo e corpo de letra, devendo ser colocados em destaque nos rótulos ou

Rua Athayde
Nogueira,no
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– Centro
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ao estabelecido
Anexo
III 
que(067)
integra
a presente

produtos, em cor única, preferentemente preto, quando impressos, gravados ou litografados.
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§ 3º Será utilizada para fins de cálculo da taxa a área total do estabelecimento onde são exercidas
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Art. 22. Os diferentes modelos de carimbos de Inspeção Municipal a serem usados nos

estabelecimentos fiscalizados pelo SIMRB obedecerão às seguintes especificações:

as atividades sujeitas à inspeção.
§ 4º Fica estipulado o valor mínimo de 10 (dez) Uferms para a taxa de inspeção e fiscalização de

Carimbo Modelo I - carimbo para carcaças de animais de açougue, com as referidas medidas:

produtos de origem animal.
Art. 15. A taxa de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal será devida integral e
anualmente, devendo ser recolhida através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
§ 1º

No início de exercício de atividade e na data de encerramento a taxa será devida

proporcionalmente ao número de meses em atividade.
§ 2º Em caso de inadimplência os acréscimos referentes à multa, juros e correção monetária

Carimbo Modelo II - carimbo destinado aos rótulos e embalagens, com as referidas medidas:

devidos serão calculados de acordo com as regras estabelecidas no Código Tributário Municipal - CTM
- vigente no Município.
§ 3º Os prazos e condições de pagamento das taxas serão definidos no Calendário Tributário do
Município conforme previsão do Código Tributário Municipal.
Art. 16. As taxas de prestação de serviços serão devidas integral e mensalmente, em decorrência à
produção de cada estabelecimento registrado no SIMRB, devendo ser recolhida através de Documento
de Arrecadação Municipal.

Carimbo Modelo III - carimbo para produtos condenados, com as referidas medidas:

Art. 17. Ficam isentos do pagamento das taxas de registro e inspeção e fiscalização de produtos
de origem animal, a microempresa e a empresa de pequeno porte até o segundo exercício à sua inscrição
no Cadastro Mobiliário Tributário do Município, contados a partir do registro de seu ato constitutivo no

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
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d)multa de 80 (oitenta) Uferms a quem industrializar, armazenar, guardar ou comercializar
matérias-primas, ingredientes ou produtos alimentícios com data de validade vencida;
e)multa de 90 (noventa) Uferms a quem transportar matérias-primas, ingredientes ou produtos
alimentícios com data de validade vencida, salvo aqueles acompanhados de documento que comprove a
devolução;
f)multa de 100 (cem) Uferms a quem industrializar ou comercializar matérias-primas ou produtos
Carimbo Modelo IV - carimbo para produtos reinspecionados, com as referidas medidas:

alimentícios falsificados ou adulterados.
II - infrações relativas ao registro do estabelecimento:
a) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem realizar ampliação, remodelação ou construção no
estabelecimento registrado sem prévia aprovação das plantas pelo SIMRB;
b) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem vender, arrendar, doar ou efetuar qualquer operação que

Art. 23. A execução das atividades fiscalizatórias inerentes ao SIMRB será privativa de médico
veterinário, conforme determina a Lei Federal nº 5.517, de 1968, regulamentada pelo Decreto Federal nº
64.704, de 1969.

como, qualquer modificação que resulte na alteração do registro sem comunicar ao SIMRB;
c) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem não possuir sistema de controle de entrada e saída de

Art. 24. A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
natureza, efetividade ou extensão dos efeitos do ato ou fato.

legislação e normas complementares referentes a estabelecimentos de produtos de origem animal,
acarretarão isolada ou cumulativamente, sanções administrativas, a saber:

entrada e saída de produtos quando solicitado pelo SIMRB;
e) multa de 100 (cem) Uferms a quem desacatar, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das
autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções;
f) multa de 100 (cem) Uferms a quem sonegar ou prestar informações inexatas sobre dados

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má fé;

referentes à quantidade, qualidade e procedência de matérias-primas e produtos alimentícios, que direta
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO
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e indiretamente interesse à fiscalização do“ASIMRB;
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III - infrações relativas aos rótulos:

IV - apreensão do produto ou equipamento;

a) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem utilizar rótulos ou embalagens que não tenham sido

V - inutilização e destruição do produto, subproduto ou matéria-prima de origem animal;

previamente aprovados pelo SIMRB;

VI - suspensão do exercício da atividade;

b) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem modificar embalagens ou rótulos que tenham sido
previamente aprovados pelo SIMRB;

VII - cancelamento de registro no SIMRB.
Art. 26. O valor da multa é fixado em quantidade representativa de Uferms, conforme descrito
nesta legislação.

c) multa de 70 (setenta) Uferms a quem reutilizar embalagens;
d) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem aplicar rótulo, etiqueta ou selo escondendo ou
encobrindo, total ou parcialmente, dizeres da rotulagem e a identificação do registro no SIMRB.

Art. 27. As multas decorrentes das infrações às normas previstas nesta Lei serão as seguintes:
I - infrações relativas à industrialização, armazenamento e transporte:

IV - infrações relativas à higienização:

a)multa de 100 (cem) Uferms a quem realizar atividades de elaboração/industrialização,
fracionamento, armazenamento e transporte de produtos de origem animal sem inspeção oficial;

a) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem apresentar instalações, equipamentos e instrumentos de
trabalho em condições inadequadas de higiene antes, durante ou após a elaboração dos produtos

b)multa de 70 (setenta) Uferms a quem industrializar, comercializar, armazenar ou transportar
matérias-primas e produtos alimentícios sem observar as condições higiênico-sanitárias estabelecidas
neste regulamento e em outras legislações pertinentes;

alimentícios;
b) multa de 40 (quarenta) Uferms a quem apresentar nos estabelecimentos odores indesejáveis,
lixos, objetos em desuso, animais, insetos e contaminantes ambientais como fumaça e poeira;

c)multa de 80 (oitenta) Uferms a quem elaborar e comercializar produtos em desacordo com os
padrões higiênico-sanitários, físico-químicos, microbiológicos e tecnológicos estabelecidos por
legislações federal, estadual ou municipal vigentes;

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
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produtos ou não mantê-lo atualizado;
d) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem não disponibilizar o acesso ao sistema de controle de

Art. 25. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabível, o cometimento de infrações à

II - multa;

resulte na modificação da razão social e ou do responsável legal do estabelecimento industrial, bem

c) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem realizar atividades de industrialização em
estabelecimentos em mau estado de conservação, com defeitos, rachaduras, trincas, buracos, umidade,
bolor, descascamentos e outros;
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d) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem utilizar equipamentos e utensílios que não atendam às
condições especificadas neste regulamento e em outras legislações pertinentes;

§ 5º Caso a mesma pessoa cometa infrações distintas, simultaneamente ou em sequência à infração
anterior, para cada comportamento ilícito deve ser aplicada a penalidade cabível, inclusive

e) multa de 40 (quarenta) Uferms a quem utilizar recipientes que possam causar a contaminação
dos produtos alimentícios;
f) multa de 40 (quarenta) Uferms a quem utilizar equipamentos de conservação dos alimentos
(refrigeradores, congeladores, câmaras frigoríficas e outros) em condições inadequadas de
funcionamento, higiene, iluminação e circulação de ar;
g) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem apresentar, guardar, estocar, armazenar ou ter em
depósito, substâncias que possam corromper, alterar, adulterar, falsificar, avariar ou contaminar a
matéria-prima, os ingredientes ou os produtos alimentícios;

cumulativamente.
Art. 29. As infrações administrativas serão apuradas em processo administrativo, assegurado o
direito de ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, e o contraditório observadas às disposições desta
Lei e do seu regulamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 30. A defesa administrativa e o recurso impugnado às penalidades impostas pela presente Lei
serão julgados:
I - em primeira instância por uma comissão formada por três técnicos do Serviço de Inspeção

h) multa de 60 (sessenta) Uferms a quem utilizar produtos de higienização não aprovados pelo
órgão de saúde competente;

Municipal e um representante da assessoria jurídica;
II - em segunda e última instância, o recurso será julgado pelo Conselho Municipal de Contribuintes

i) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem possuir ou permitir a permanência de animais nos
arredores e ou interior dos estabelecimentos;

- CMC.
Parágrafo único. As comissões de primeira e segunda instância serão criadas mediante decreto do

j) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem deixar de realizar o controle adequado e periódico das
pragas e vetores;
k) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem permitir a presença de pessoas e funcionários, nas
dependências do estabelecimento, sem a utilização dos respectivos equipamentos de proteção
individuais e cumprir as orientações das boas práticas;

Chefe do Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, que processarão os julgamentos na forma
do seu regimento,
Art. 31. A receita decorrente desta Lei será aplicada no Fundo Municipal de Desenvolvimento.
Art. 32. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de
Inspeção Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de

l) multa de 30 (trinta) Uferms a quem possuir manipuladores trabalhando nos estabelecimentos
sem a devida capacitação;

GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

Desenvolvimento, constantes no orçamento do Município.
Art. 33. Para a consecução dos objetivos desta Lei, fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

m) multa de 50 (cinquenta) Uferms a quem deixar de fazer cumprir os critérios de higiene pessoal e
requisitos sanitários;

autorizada a realizar convênio e termos de cooperação técnica com órgãos da administração direta e
GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

indireta.

n) multa
de 50 Nogueira,
(cinquenta)
a quem
manter –funcionários
exercendo
as –atividades
de
Rua Athayde
1033Uferms
– Centro 
(067) 3452-7391
CEP: 79130-000
Rio Brilhante
MS
Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br - e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br

manipulação sob suspeita de enfermidade passível de contaminação dos alimentos, ou ausente 15a
liberação médica;

Art. 34.
Secretaria
Municipal
de Desenvolvimento
valer deRioservidores
RuaA
Athayde
Nogueira,
1033 – Centro
 (067) 3452-7391poderá
– CEP: se
79130-000
Brilhante –de
MSconsórcios
Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br - e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br

públicos dos quais o Município participe para a execução dos objetivos deste regulamento, respeitadas
as competências.

o) multa de 40 (quarenta) Uferms a quem utilizar água não potável no estabelecimento;

17

Art. 35. Os estabelecimentos sujeitos ao SIMRB terão o prazo de 60 (sessenta) dias para se

p) multa de 30 (trinta) Uferms a quem não assegurar a adequada rotatividade dos estoques de
matérias-primas, ingredientes e produtos alimentícios.
Art. 28. As multas serão punidas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das punições de
natureza civil e penal cabíveis.

adequarem a esta Lei, sendo que as taxas passarão a ser cobradas 90 (noventa) dias após a publicação da
presente Lei.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo.
Art. 36. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como, a sua

§ 1º Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade e, a cada reincidência
subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por
cento) sobre o seu valor.

regulamentação, serão resolvidos através de atos normativos do Secretário Municipal de
Desenvolvimento.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 2º Entende-se por reincidência a nova infração, violando a mesma norma cometida pelo mesmo
infrator, dentro do prazo de dois anos, contados da data em que se tornar definitiva,

Rio Brilhante-MS, 30 de agosto de 2017.

administrativamente, a penalidade relativa à infração anterior.
§ 3º As multas poderão ser elevadas até o máximo de 50 (cinquenta) vezes, quando o volume do

Donato Lopes da Silva
Prefeito Municipal

negócio do infrator faça prever que a punição será ineficaz.
§ 4º Constituem agravantes o uso de artifício ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à
ação fiscal.

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br - e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br
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ANEXO III
TAXAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

ANEXO I
CADASTRAMENTO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA TAXA

1. Identificação da Empresa Razão Social:
CNPJ:
Atividade:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
CEP:
Cidade: Rio Brilhante- MS
Representante Legal:
RG/Órgão Expedidor:
CPF:
e-mail:
2. Registro do Produto:
Nome Completo:
Marca em destaque:
Apresentação do Produto:
Tipo de Produto:
Capacidade de produção/dia:
Cuidados de Conservação:
Validade:
Ingredientes:

Taxa de registro no Serviço de Inspeção
Municipal de Rio Brilhante

15 (quinze)

Taxa de análise e aprovação de projetos de
estabelecimento de produtos ou subprodutos de
origem animal

18 (dezoito)

Taxa de análise e aprovação de
rótulo/embalagem por produto ou subproduto de
origem animal

2 (dois)

VALOR DA TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
VALOR
GRUPO
DESCRIÇÃO
EM
UFERMS

Aditivos:
Embalagem:
Registro:
Nome do Fabricante da embalagem:

I
II
III
IV
V

______________________________________________
Assinatura

VI
VII

Fabricação de produtos cárneos, salgados, dessecados, cozidos
e/ou defumados (embutidos ou não)

0,25/m2

Produção de pescado e produtos de pescados
Fabricação de produtos gordurosos
Produção de leite pasteurizado, aromatizados, iogurtes, bebidas
lácteas, leite condensado, evaporado e doce de leite.
Fabricação de queijos, requeijão, ricota, leite em pó, manteiga,
caseína, lactose e demais derivados do leite
Produção de ovos
Produção de mel, cera e produtos à base de mel de abelha

0,25/m2
0,10/m2
0,25/m2
0,25/m2
0,03/m2
0,20/m2

TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GABINETE DO PREFEITO
“A Pequena Cativante”

DESCRIÇÃO

ANEXO II

Abate de bovino

DECLARAÇÃO

FATORES DE MULTIPLICAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
0,08 Uferms, por animal
“A Pequena Cativante”

Abate de suíno, ovino, caprino, equídeo

Declaro que estou ciente:
Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS

- Que a Site:
empresa
não poderá iniciar as atividades
semgabinete@riobrilhante.ms.gov.br
comunicado por escrito e autorização da
http://www.riobrilhante.ms.gov.br
- e-mail:
Vigilância Sanitária - Serviço de Inspeção Municipal -, para o devido acompanhamento dos19
profissionais do SIMRB;
- Que para confecção de rótulos dos produtos da empresa, deverá ser encaminhado ao SIMRB,
solicitação (modelo próprio) a quem caberá parecer e autorização para confecção dos mesmos;
- Das exigências e penalidades constantes das normas e regulamentos do Serviço de Inspeção
Municipal.

______________________________________________
Assinatura

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br - e-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br

FATOR MULTIPLICADOR DA
UFERMS

0,03 Uferms por animal

Rua Athayde Nogueira, 1033 – Centro  (067) 3452-7391 – CEP: 79130-000 Rio Brilhante – MS
http://www.riobrilhante.ms.gov.br
- 0,01
e-mail:
gabinete@riobrilhante.ms.gov.br
Abate deSite:
aves
e coelhos
Uferms
por animal

Beneficiamento de pescados

0,03 Uferms por tonelada

Produção de embutidos

5,00 Uferms por tonelada

Fatiamento

8,00 Uferms por tonelada

Beneficiamento de ovos

2,00 Uferms por 500 dúzias

Beneficiamento de mel de abelhas e
derivados

0,01 Uferms por litro

Beneficiamento de derivados de leite

0,02 Uferms por 20 quilos

Beneficiamento de leite

0,001 Uferms por litro
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portaria
“A Pequena Cativante”
PORTARIA Nº. 748/2017

Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

Criado pela Lei 1667/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 751/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a servidora ALESSANDRA MARA ANDRADE SOARES
JAPECANGA, Professor da Educação Básica 1º ao 5º, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Licença Médica de 10 (dez) dias, retroativo ao dia 21 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Art. 1º - Conceder a servidora MARIA APARECIDA BARROS NANTES,
Professor de Ensino Fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença
Médica de 60 (sessenta) dias, retroativo ao dia 22 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

disposições em contrário.
Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

Rio Brilhante – MS, 23 de Agosto de 2017.

DONATO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
DONATO LOPES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeito Municipal
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 749/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RIO BRILHANTE
Prefeito
Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 752/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a servidora ADRIANA MARCIA DE MENEZES, Educador

Art. 1º - Conceder a servidora FATIMA RODRIGUES DE SOUZA, Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença
Médica de 05 (cinco) dias, retroativo ao dia 21 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Licença Médica de 07
(sete) dias, para acompanhamento familiar, retroativo ao dia 17 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

disposições em contrário.
Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

Rio Brilhante – MS, 23 de Agosto de 2017.

DONATO LOPES DA SILVA

Prefeito
Municipal
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RIO BRILHANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”
PORTARIA Nº. 750/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

DONATO
LOPES DA
SILVA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RIO
BRILHANTE
Prefeito
Municipal
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”
PORTARIA Nº. 753/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao funcionário JAIR ALVES VITORIO, Professor
Convocado, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença Médica de 15

R E S O L V E:

(quinze) dias, para acompanhamento familiar, retroativo ao dia 23 de Agosto de 2017.

Art. 1º - Conceder a servidora ANDREA LEITE BARBOSA, Professor de
Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Readaptação da função

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

por 180 (cento e oitenta) dias, retroativo ao dia 03 de Julho de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

Rio Brilhante – MS, 23 de Agosto de 2017.
DONATO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal

DONATO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
portaria
“A Pequena Cativante”
PORTARIA Nº. 754/2017

Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

Criado pela Lei 1667/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 757/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

R E S O L V E:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a servidora LUIZA CRISTINA ALVES BORGES DE

Art. 1º - Conceder a servidora EDJANE FERREIRA DIAS, Auxiliar de

LIRA, Professor de Ensino Fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Educação,

Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença Médica

Licença Médica de 56 (cinqüenta e seis) dias, retroativo ao dia 21 de Agosto de 2017.

de 14 (catorze) dias, retroativo ao dia 21 de Agosto de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

DONATO
LOPESDEDA
PREFEITURA
MUNICIPAL
RIOSILVA
BRILHANTE
Municipal
SECRETARIAPrefeito
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
“A Pequena Cativante”

PREFEITURA
MUNICIPAL
RIOSILVA
BRILHANTE
DONATO
LOPESDEDA
SECRETARIAPrefeito
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
Municipal
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 755/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

PORTARIA Nº. 758/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a servidora EUNICE DA SILVA BEM, Auxiliar de
Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença Médica de 15
(quinze) dias, retroativo ao dia 21 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
DONATO LOPES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeito Municipal
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 756/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a servidora VALERIA MORAIS FARIAS, Agente
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença Médica de 10
(dez) dias, retroativo ao dia 22 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RIO
BRILHANTE
DONATO
LOPES DA
SILVA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeito
Municipal
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 760/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor EDMAR PAULINO BATISTA, Auxiliar de

Art. 1º - Conceder a servidora SONIA APARECIDA FLORES MACHADO,

Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Licença Médica

Servente, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Licença Médica de 10

de 15 (quinze) dias, retroativo ao dia 23 de Agosto de 2017.

(dez) dias, retroativo ao dia 23 de Agosto de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 24 de Agosto de 2017.

DONATO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal

Rio Brilhante – MS, 28 de Agosto de 2017.

DONATO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal
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Quina-feira, 31
de agosto de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
portaria
“A Pequena Cativante”
PORTARIA Nº. 761/2017

Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a servidora APARECIDA ELIZABETH LOBATO DA
COSTA, Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença Médica de 06
(seis) dias, para acompanhamento familiar, retroativo ao dia 23 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 28 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
DONATO LOPES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeito Municipal
“A Pequena Cativante”

PORTARIA Nº. 762/2017
Donato Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, inerentes ao cargo, etc...

Criado pela Lei 1667/2011

licitação

Prefeitura Municipal de Rio Brilhante - MS
Comissão Permanente de Licitação
“A Pequena Cativante”

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 075/2017,
referente à licitação modalidade Pregão Presencial nº 052/2017, e considerando que
foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 04, inciso XVIII da Lei nº
10.520/02, HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório, onde sagraram-se
vencedoras as empresas: EDJUNIOR SOARES TAGARA 03602372154 - CNPJ/MF
Nº 21.900.985/0001-81, declarada vencedora dos itens 5, 6, 8 e 10, com o valor de R$
47.322,00 (quarenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais), MALLMANN &
CANCIAN LTDA - ME - CNPJ/MF Nº 00.055.940/0001-88, declarada vencedora dos
itens 11 e 12, com o valor de R$ 78.520,32 (setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e
trinta e dois centavos), MARQUES & CATTI LTDA - ME - CNPJ/MF Nº
33.789.942/0001-50, declarada vencedora dos itens 7, 14 e 15, com o valor de R$
38.207,40 (trinta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta centavos), MERCADO
FENIX - EIRELI - ME - CNPJ/MF Nº 10.567.059/0001-10, declarada vencedora dos
itens 1, 4 e 9, no valor de R$ 59.527,68 (cinqüenta e nove mil, quinhentos e vinte sete
reais e sessenta e oito centavos), ROMILDO ZIRONDI - ME - CNPJ/MF Nº
17.310.620/0001-20, declarada vencedora dos itens 2, 3 e 13, com o valor de R$
73.104,00 (setenta e três mil, cento e quatro reais), em conseqüência os licitantes acima
ficam convocados para a assinatura dos contratos no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
Rio Brilhante – MS, 30 de agosto de 2017.
MODESTO AQUINO FILHO
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante - MS
Secretario
Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação
“A Pequena Cativante”

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS
RESULTADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao funcionário JUCIMAR SANCHES, Professor
Convocado, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença Médica de 05 (cinco)
dias, retroativo ao dia 24 de Agosto de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Brilhante – MS, 28 de Agosto de 2017.

DONATO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal

O Município de Rio Brilhante - MS, através da Comissão Permanente de Licitação
avisa aos interessados que o Edital de Chamamento Público nº 004/2017, objetivando a
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar,
atendendo a Secretaria Municipal de Educação desta prefeitura, ficou assim distribuído:
ELENIR VICENTE GOMES – CPF Nº 105.280.321-00 - 850 quilos de mandioca a
R$ 5,29 – totalizando R$ 4.364,25 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte
cinco centavos), VALDIR FREDRICH – CPF Nº 254.607.730-91 - 1650 pés de alface
a R$ 2,67 - totalizando R$ 4.405,50 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e cinqüenta
centavos),
590 maços de cheiro verde a R$ 2,39 - totalizando R$ 1.410,10 (um mil
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SANTOS – CPF Nº 694.188.106-20 - 825 quilos de mandioca a R$ 5,29 - totalizando
R$ 4.364,25 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
JOÃO GABRIEL DA SILVA – CPF Nº 249.362.431-91 - 500 quilos de abobrinha a
R$ 4,05 - totalizando R$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais), 1000 maços de cheiro
verde a R$ 2,39 - totalizando R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), 660
quilos de mandioca a R$ 5,29 - totalizando R$ 3.491,40 (três mil quatrocentos e noventa
e um reais e quarenta centavos), 1200 maços de couve a R$ 2,38 - totalizando R$
2.856,00 (dois mil oitocentos e cinqüenta e seis reais), 1000 quilos de melancia a R$
1,79 - totalizando R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais), 60 quilos de maxixe
a R$ 4,47 - totalizando R$ 268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos);
GUILHERME AFONSO SCHMIDT – CPF Nº 054.776.411-18 - 430 pés de alface a
R$ 2,67 - totalizando R$ 1.148,10 (um mil cento e quarenta e oito reais e dez centavos),
2000 quilos de repolho a R$ 2,42 - totalizando R$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e
quarenta reais); VANUZA VILLALBA LIMBERGER – CPF Nº 080.728.989-22 1000 maços de cheiro verde a R$ 2,39 - totalizando R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e
noventa reais), 1200 maços de couve a R$ 2,38 - totalizando R$ 2.856,00 (dois mil
oitocentos e cinqüenta e seis reais), 1503 pés de alface a R$ 2,67 - totalizando R$
4.013,01 (quatro mil e treze reais e um centavo); RAMIRO JARCEM PEREIRA –
CPF Nº 447.214.991-87 - 825 quilos de mandioca a R$ 5,29 - totalizando R$ 4.364,25
(quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte cinco centavos); ADRIANA
BARBOSA - CPF Nº 024.340.701-75 - 500 maços de couve a R$ 2,38 - totalizando R$
1.190,00 (um mil cento e noventa reais), 5000 pés de alface a R$ 2,67 - totalizando R$
13.350,00 (treze mil trezentos e cinqüenta reais), 900 maços de cheiro verde a R$ 2,39 totalizando R$ 2.151,00 (dois mil cento e cinqüenta e um reais); GENI DE OLIVEIRA
FILHO - CPF Nº 595.940.121-53 - 825 quilos de mandioca a R$ 5,29 - totalizando R$
4.364,25 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte cinco centavos);
________________________________________________________________________________
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HERTON AFONSO SCHMIDT – CPF Nº 370.327.710-68 - 1134 pés de alface a R$
2,67 - totalizando R$ 3.027,78 (três mil e vinte sete reais e setenta e oito centavos),
1230 quilos de repolho a R$ 2,42 - totalizando R$ 2.976,60 (dois mil novecentos e
setenta e seis reais e sessenta centavos); VALDENIR RODRIGUES SOZARES - CPF
Nº 009.994.051-52 - 200 pés de alface a R$ 2,67 - totalizando R$ 534,00 (quinhentos e
trinta e quatro reais), 100 quilos de banana nanica a R$ 2,88 - totalizando R$ 288,00
(duzentos e oitenta e oito reais), 100 quilos de batata doce a R$ 2,75 - totalizando R$
275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), 200 quilos de limão Taiti a R$ 3,95 totalizando R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), 15 quilos de maxixe a R$ 4,47 totalizando R$ 67,05 (sessenta e sete reais e cinco centavos); PAULO ROBERTO
LOPES - CPF Nº 923.195.568-34 - 110 pacotes de colorífico a R$ 9,24 - totalizando
R$ 1.016,40 (um mil e dezesseis reais e quarenta centavos).
Rio Brilhante – MS, 30 de agosto de 2017.
MODESTO AQUINO FILHO
Secretário Municipal de Administração
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