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ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRÊS LAGOAS

Câmara Municipal de Três Lagoas
AVISO -RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 55/2020- PROCESSO Nº 86/2020 

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 86/2020, nos 
Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Fonte de Alimentação de Energia para Microcom-
putador para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações contidas no 
termo de referencia. 
EMPRESA: GUILHERME GOMES TEIXEIRA ME 
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT 
VALOR: 1.231,00 (um mil e duzentos e trinta e um reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
01.00   CAMARA MUNICIPAL 
01.01   Câmara Municipal 
01.010003100012001            GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 
33903000        Material de Consumo 
EMPENHO: DATA 24/09/2020 / Nº 293 / VALOR (R$) 1.231,00 
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro 
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia 

Três Lagoas MS, 24 de setembro de 2020. 
ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT 

Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas 
Matéria enviada por Dênis Soares Pivetti 

DECRETO Nº. 220, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE A PRÁTICA ESPORTIVA NÃO CONVENCIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS QUE NÃO POSSUAM 
CONTATO FÍSICO E AUTORIZA A PRÁTICA DE ESPORTES INDIVIDUAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA, DU-
RANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA-
VÍRUS (COVID-19)” 
ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições le-
gais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três 
Lagoas/MS), 
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de avaliar constantemente as medidas adotadas de maneira a conter a 
proliferação do Coronavírus - COVID-19. 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus – COVID-19, instituí-
do pelo Decreto Municipal nº. 046, de 16 de março de 2020; 
CONSIDERANDO a competência constitucional municipal para a defesa da saúde pública voltada ao interesse coletivo 
local e objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente; 
CONSIDERANDO a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida na data de 15 de abril de 2020, nos au-
tos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341 - DF, reconhecendo a competência concorrente da União, Estados, 
DF e Municípios no combate à COVID-19, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica autorizado a prática esportiva não convencional de atividades físicas que não possuam contato físico, re-
ferente as modalidades “new futebol”, “new voleibol” e “ new basquetebol”; dentre outras com estas características, 
desde que obedecida todas as medidas sanitárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID – 19), no-
tadamente as previstas no Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020, e as seguintes: 
I. Para fins do disposto no caput deste artigo, os estabelecimentos privados deverão funcionar com a devida apro-
vação da Vigilância Sanitária Municipal, mediante assinatura de termo de responsabilidade a ser fornecido pelo referido 
Órgão; 
II. A fim de evitar o contato físico, o local destinado a prática esportiva deverá delimitar o espaço de cada partici-
pante com marcação no piso (fita adesiva, tinta, adesivo ou similar), de modo a fixar uma área de uso individual de no 
mínimo 9 m² (metros quadrados), conforme imagem exemplificativa ilustrada no Anexo Único deste decreto; 
III. A fim de garantir o disposto no inciso anterior, as áreas individuais deverão guardar distanciamento de no mí-
nimo 0,5 metro entre elas; 
IV. É responsabilidade do estabelecimento o controle de acesso mediante aferição de temperatura por meio de 
termômetro infravermelho corporal, vedada a prática esportiva dos participantes que apresentarem estado febril; 
V.  É obrigatório o uso de máscara de proteção, no mínimo caseiras, durante todo período de permanência no local, 
inclusive durante a prática esportiva; 
VI. O local deverá possuir espaço adequado para higienização das mãos com água, sabão e toalha descartável, bem 
como manter o fornecimento permanente de álcool 70ºINPM para todos usuários; 
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VII. O estabelecimento privado deverá providenciar logo na entrada do campo ou quadra, um tapete sanitizante 
para a higienização dos calçados, e manter o fornecimento permanente de álcool 70ºINPM em vários pontos da quadra/
campo; 
VIII. A bola deverá ser higienizada no fim e no começo de cada partida com álcool líquido 70%; 
IX. As cadeiras de espera deverão ser organizadas de modo a respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre seus 
ocupantes; 
X. Os banheiros deverão ser higienizados, com água sanitária, sabonete líquido e álcool em gel, ficando proibido 
o uso destes para troca de roupas e/ou banhos, devendo cada participante chegar ao local devidamente trajado para a 
prática da atividade esportiva pretendida; 
XI. Deverá ser intensificada a higienização de toda e qualquer superfície de contato, tais como bancos, maçanetas, 
corrimãos, torneiras dentre outras de contato frequente, por meio de produtos sanitizantes; 
XII. As lixeiras deverão possuir acionamento por pedal, a fim de evitar o contato das mãos com possíveis superfícies 
contaminadas; 
XIII. Fica vedado o uso de bebedouros que possuam torneiras a jato, as quais permitem a ingestão de água direta-
mente do equipamento, de modo a evitar o contato direto da boca do usuário, os quais deverão ser substituídos por 
outros que possibilitem a retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual; 
XIV. Fica proibido o compartilhamento de materiais, utensílios, copos, garrafas, toalhas dentre outros, devendo o 
estabelecimento e/ou organizadores do evento, orientar, supervisionar e notificar os participantes desta prática; 
XV. Deverá ser fixado em local visível, cartazes informativos sobre procedimentos adotados no plano para reaber-
tura e cartazes educativos sobre a prevenção da disseminação do novo coronavírus (COVID-19); 
XVI. O estabelecimento deverá cerrar o funcionamento as 21 horas, a fim de garantir aos funcionários e participan-
tes a observância ao “toque de recolher”, estabelecido no decreto municipal vigente, devendo afixar no local, de forma 
visível, o horário de fechamento às 21h; 
XVII. O local deverá respeitar o limite de lotação de uma (01) pessoa a cada 25 m² da área útil do estabelecimento, 
excluindo desta metragem a área reservado a prática esportiva, a qual fica condicionada tão somente ao cumprimento 
do disposto no incisos II e III deste artigo. afixando nos locais de acesso placa ou cartaz indicativo dessa lotação para 
conhecimento dos usuários e das autoridades fiscalizadoras; 
XVIII.  No caso do “new futebol”, tiros laterais deverão serão cobrados com os pés, sendo obrigatório o uso de luvas 
por parte dos goleiros participantes. 
XIX. Em relação ao “new voleibol” e ao “new basquetebol”, é obrigatório o uso de luvas pelos seus praticantes. 
XX. Em relação as demais modalidades esportivas de contato, como lutas, futebol tradicional, vôlei tradicional, 
basquete tradicional, dentre outras não especificadas neste Decreto, mantém-se a proibição. 
XXI. Fica proibido de toda e qualquer atividade, as seguintes pessoas: 
a. maiores de 60 (sessenta) anos; 
b. que possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares; 
c. que possuem imunodeficiência de qualquer espécie; 
d. transplantados; 
e. gestantes; 
f. que estejam com sintomas gripais; 
g. com comorbidades pré-existentes, como diabetes, hipertensão arterial, neoplasia, entre outras doenças classi-
ficadas no grupo de risco pelo Decreto nº 095, de 24 de abril de 2020; e 
h. que não estejam usando máscara de proteção ao Coronavírus, no mínimo caseiras. 
Art. 2º Fica autorizado a prática esportiva de atividades físicas individuais que não possuam contato físico, tais como 
tênis de mesa, futebol de mesa, dentre outras com estas características, desde que obedecida todas as medidas sani-
tárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID – 19), notadamente as previstas no Decreto nº 073, de 
06 de abril de 2020. 
Art. 3º Quando se tratar de espaço público, a obrigação em garantir o cumprimento das medidas de prevenção estabe-
lecidas neste Decreto aplicar-se-á aos organizadores do evento, excetuando a obrigação referente ao uso de máscaras, 
a qual compete a cada participante a sua observação, conforme determinação contida no Decreto nº 139 de 19 de junho 
de 2020; 
Art. 4º O presente Decreto não prejudica a aplicação do disposto no parágrafo 6º do artigo 7º do Decreto nº 073, de 
06 de abril de 2020. 
Art. 5º A violação ao disposto neste Decreto representará infração sanitária e cometimento do crime previsto no artigo 
268 do Código Penal, sujeito a aplicação das penalidades previstas no artigo 11 do Decreto nº 073, de 06 de abril de 
2020. 
Art. 6º . Fica revogada a alínea “f”, do inciso V do art. 7º do Decreto nº 073, de 06 de abril de 2020. 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário. 

Três Lagoas, 24 de setembro de 2020. 
Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Silvania de Fátima Bersani 
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DECRETO Nº. 221, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
“ALTERA DISPOSITIVOS DOS DECRETOS DE Nº 096, DE 23 DE ABRIL DE 2020, Nº 097, DE  24 DE ABRIL DE 
2020 E Nº 176, DE 05 DE AGOSTO DE 2020, DE MODO A PERMITIR O USO DE BEBEDOUROS, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA.” 
ÂNGELO GUERREIRO , Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições le-
gais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três 
Lagoas/MS), 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus – COVID-19, instituí-
do pelo Decreto Municipal nº. 046, de 16 de março de 2020; 
CONSIDERANDO a competência constitucional municipal para a defesa da saúde pública voltada ao interesse coletivo 
local e objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente; 
DECRETA: 
Art. 1º O artigo 12 do Decreto nº 096, de 23 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 12. Fica vedado o uso de bebedouros que possuam torneiras a jato, as quais permitem a ingestão de água dire-
tamente do equipamento, de modo a evitar o contato direto da boca do usuário, os quais deverão ser substituídos por 
outros que possibilitem a retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual.” (NR) 
Art. 2º O inciso IX do artigo 1º-A do Decreto nº 097, de 24 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º-A (...) 
IX - Fica vedado o uso de bebedouros que possuam torneiras a jato, as quais permitem a ingestão de água diretamente 
do equipamento, de modo a evitar o contato direto da boca do usuário, os quais deverão ser substituídos por outros que 
possibilitem a retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;” (NR) 
Art. 3º O inciso VI do artigo 1º do Decreto nº. 176, de 05 de agosto de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art 1º (...) 
VI – Fica proibido a disponibilização de alimentos e bebidas, sendo vedado, ainda, o uso de bebedouros que possuam 
torneiras a jato, as quais permitem a ingestão de água diretamente do equipamento, os quais deverão ser substituídos 
por outros que possibilitem a retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual.” (NR) 
  
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Três Lagoas, 24 de setembro de 2020. 
Ângelo Guerreiro 

Prefeito Municipal 
Matéria enviada por Silvania de Fátima Bersani 

Câmara Municipal de Três Lagoas
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2016/CMTLS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2016/CMTLS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016. 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS 
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 
OBJETO : Contratação de empresa de serviços técnicos especializados no gerenciamento, consolidação e publicação 
on-line dos atos oficiais de efeito externo (leis orgânicas, leis complementares, leis ordinárias, regimento interno, de-
cretos legislativos e resoluções) deste município na rede mundial de computadores – internet. 
RATIFICAÇÃO: 
Prorrogar o prazo de duração do contrato original, pelo prazo de 12(doze) meses, com data inicial em 24/10/2020 e 
final em 23/10/2021. 
O valor desse termo aditivo é de R$ 8.102,52(oito mil, cento e dois reais e cinquenta e dois centavos). 
AMPARO LEGAL: Dispositivos art 57 da Lei nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 10.192/01. 
ASSINAM :    André Luiz Bittencourt 
Carlito Mello de Liz (representante legal). 
Três Lagoas/MS, 24 de setembro de 2020. 

Matéria enviada por Dênis Soares Pivetti 

Câmara Municipal de Três Lagoas
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 58/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 81/2020
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 58/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 81/2020 

PARTES:        CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS 
LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA- EPP 
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