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Extrato do TERMO DE PARALISAÇÃO da Ordem de Execução de Serviços
N° 0039/2018/AGESUL
N° Cadastral 10561
Processo:
57/101.010/2018
Partes:
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e
Schettini Engenharia LTDA
Objeto:
Paralisar a ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS NOS MUNICÍPIOS DE COXIM E SÃO GABRIEL
DO OESTE, E RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE RIO
VERDE DE MATO GROSSO/MS, pelo prazo de 90 dias
corridos a contar de 11 de setembro de 2018.
Data da Assinatura:
10/09/2018
Assinam:
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e RICARDO
SCHETTINI FIGUEIREDO
Extrato do TERMO DE PARALISAÇÃO do Contrato N° 0114/2018/AGESUL
N° Cadastral 10137
Processo:
57/100.572/2018
Partes:
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e
META CONSTRUTORA LTDA - EPP
Objeto:
Paralisar a EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES – LOTE 02, NO
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pelo prazo
de 60 dias corridos a contar de 01 de setembro de 2018.
Data da Assinatura:
30/08/2018
Assinam:
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e JOEL
SANCHES PEREIRA
Extrato do TERMO DE PARALISAÇÃO do Contrato N° 0122/2018/AGESUL
N° Cadastral 10150
Processo:
57/100573/2018
Partes:
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e
META CONSTRUTORA LTDA - EPP
Objeto:
Paralisar a EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BOIADEIRA – LOTE 02,
NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, pelo
prazo de 60 dias corridos a contar de 01 de setembro de
2018.
Data da Assinatura:
28/08/2018
Assinam:
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e JOEL
SANCHES PEREIRA

registrados neste estado, ou diretamente ao usuário por meio de venda direta, também
deverão ser incluídas junto ao sistema e-Saniagro.
§ 1° As entradas de produtos agrotóxicos, após comunicação das indústrias ou
estabelecimentos comerciais de outro estado serão confirmadas pelo estabelecimento de
destino, junto ao e-Saniagro, com a devida conferência de lotes, validades e quantidades
dos produtos recebidos.
§ 2° O prazo para confirmação do recebimento será de até 24 (vinte e quatro) horas,
para os estabelecimentos comerciais.
§ 3° Havendo divergência nas informações, junto ao e-Saniagro, o estabelecimento
ou pessoa destinatária poderá devolver os produtos à origem ou solicitar ao remetente
a retificação das informações, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após o
recebimento dos agrotóxicos.
Art. 4º As inclusões das informações de recebimentos de embalagens de agrotóxicos
passarão a ser controladas por meio do sistema e-Saniagro devendo cada unidade de
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, registrada no Estado, enviar as
informações individualizadas de pessoas, física ou jurídica, decorrentes de devoluções
de embalagens vazias, sobras ou produtos em desuso de agrotóxicos, seus componentes
e afins, ao INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), que as
transmitirá para o sistema e-Saniagro.
Parágrafo único. O envio das informações transmitidas pelo INPEV será realizado
diariamente, observando prazos de tolerância dispostos no art. 14 do Decreto Estadual
nº 12.059, de 17 de março de 2006.
Art. 5º Os prazos iniciais para inclusões das informações referentes aos arts. 3º e 4º,
bem como as alterações e complementações desta Portaria, deverão ser definidos em
normas complementares.
Art. 6º A IAGRO, por meio de edital de convocação, promoverá em dia e horário prédefinidos a capacitação do responsável pelo estabelecimento e/ou demais pessoas
envolvidas, para operar o módulo de revenda para inserção das informações referentes
as operações com agrotóxicos.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2018.
LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor-Presidente – IAGRO

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA
ANIMAL E VEGETAL
PORTARIA IAGRO/MS Nº 3.606, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.
Estabelece normas e prazos para
implantação e utilização do módulo de
controle de operações com produtos
agrotóxicos, junto ao e-Saniagro, e dá
outras providências.
O Diretor-Presidente da Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado
de Mato Grosso do Sul (IAGRO/MS), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto no art. 74 da Lei Estadual nº 4.640/14, e:
Considerando que os estabelecimentos que operam com agrotóxicos na produção,
comercialização, distribuição e prestação de serviço no Estado do Mato Grosso do Sul
devem estar previamente registrados na IAGRO, conforme estabelece a Lei Estadual nº
2.951/2004 em seu art. 4º;
Considerando as necessidades de desburocratização e melhorias nos serviços e controles
da IAGRO, junto aos estabelecimentos fabricantes, importadores, comerciantes,
armazenadores, distribuidores de produtos agrotóxicos, bem como prestadores de
serviço com produtos agrotóxicos;
Considerando que os procedimentos da IAGRO de fiscalizações do armazenamento,
da comercialização, do consumo ou utilização de produtos agrotóxico estão sendo
informatizados possibilitando ao Poder Público e ao administrado uniformização nos
procedimentos, transparência na informação e maior assertividade nas ações de
fiscalização.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar os registros das informações e operações de comercialização com
produtos agrotóxicos, no estado do Mato Grosso do Sul, junto ao sistema e-Saniagro.
§ 1º Os estabelecimentos ou as pessoas, física ou jurídica, alcançadas pelas disposições
desta Portaria ficam obrigados a informar diariamente, no e-Saniagro, o detalhamento
das operações internas e interestaduais realizadas, incluindo as entradas, aquisições ou
recebimentos e as saídas, vendas, consignações ou contratações estimatórias, depósitos,
transferências e outras, indicando:
a) o destinatário;
b) a data;
c) os números das notas fiscais correspondentes;
d) as identificações comerciais dos produtos;
e) as quantidades de produtos;
f) os números das receitas agronômicas.
§ 2º Mediante acesso restrito ao sistema e-Saniagro, no endereço www.gap.ms.gov.
br, o responsável pelo estabelecimento comercial incluirá as informações requeridas
referentes ao controle das operações de entrada e saída dos produtos destinados ao
usuário final ou a outro estabelecimento, legalmente habilitado para o recebimento do
agrotóxico, no estado no Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Os estabelecimentos neste estado que possuam depósito com produtos
agrotóxicos em estoque, terão o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação
desta Portaria para informar, junto ao sistema e-Saniagro, o saldo dos estoques destes
produtos agrotóxicos.
Parágrafo único. Concluído o prazo, o saldo dos produtos agrotóxicos não cadastrados
junto ao e-Saniagro poderão ser interditados para venda, pela autoridade fiscal, até a
devida regularização sujeitando, ainda, o estabelecimento as penalidades previstas em
lei.
Art. 3º As informações das comercializações realizadas pelas indústrias e pelos
estabelecimentos de outra unidade da federação para os estabelecimentos comerciais

DIÁRIO OFICIAL n. 9.762

COMPANHIA DE GÁS DE MATO GROSSO DO SUL
A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MS-MSGÁS, por meio do Diário Oficial
Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado, conforme a Lei nº
3.394/2007, torna público para conhecimento dos interessados:
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo 140/2018 - CONTRATO CT-049/2018
CONTRATADO: FATOR SEGURADORA S/A.
OBJETO: Seguro de Responsabilidade Civil para os Gestores da MSGÁS – D&O (Directors
and Officers), membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria
Executiva, Gerentes de área, membros da Comissão de Licitação e Contratos e seu
Pregoeiro, e para os respectivos substitutos e interinos.
VALOR: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2018
ASSINAM: Rudel Espíndola Trindade Junior e Rui Pires dos Santos – MSGÁS;
Luciana Natividade M. de Sousa e Luiz Alberto Pestana – FATOR SEGURADORA S/A.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO DO SUL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA DE CNH N. 181, DE 15 DE OUTUBRO DE
2018
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – DETRAN-MS, no uso de suas atribuições conferidas
pela Lei nº 9.503/97 e alterações NOTIFICA o condutor abaixo identificado, a entregar
a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito
horas) a contar da publicação deste edital, em razão da aplicação da penalidade de
suspensão/cassação/cancelamento do direito de conduzir veículos automotores, como
resultado do processo administrativo epigrafado, com período e capitulação abaixo
descritos.
Condutor:
Órgão de Registro:
Tipo do Processo:
Fundamento legal
(artigo do CTB):
Processo:
Condutor:
Órgão de Registro:
Tipo do Processo:
Fundamento legal
(artigo do CTB):
Processo:
Condutor:
Órgão de Registro:
Tipo do Processo:
Fundamento legal
(artigo do CTB):
Processo:

ADRIANO SEVERINO DA SILVA
DETRAN/MS
SUSPENSAO DA CNH
244 I

PRAZO:

01 MÊS

015116/2016
LUIZ ZANATTA
DETRAN/MS
SUSPENSAO DA CNH
218 III

PRAZO:

02 MESES

010744/2016
WELLINGTON ALVES BARROSO
DETRAN/MS
SUSPENSAO DA CNH
277

PRAZO:

019784/2016

Condutor:
Órgão de Registro:

LUCIANO DA CONCEICAO
DETRAN/MS

Tipo do Processo:

SUSPENSAO DA CNH

12 MESES

