Mato Grosso do Sul • Campo Grande • 1º de outubro de 2013

específicas
da
menor.
41)
Procedimento
Administrativo nº 2/2013 - 1ª Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude da comarca de Corumbá Requerente: Ministério Público Estadual - Requerido: A
apurar - Assunto: Apurar eventual situação de risco a que
se encontram submetidos o infante J. C. C., nascido em
27/7/2011, filho da senhora Eloide Castelo Souza, bem
como a adolescente M. C. S., nascida em 16/11/1995,
irmã da senhora Eloide. 42) Notícia de Fato nº 2/2013 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da
comarca de Corumbá - Requerente: Ministério Público
Estadual - Requerido: A apurar - Assunto: Realizar
diligência com o fim de identificar o suposto genitor da
adolescente K. P., até o presente momento, conhecido
apenas como Sr. Edmir, bem como eventualmente, lavrar
termo de reconhecimento de paternidade das menores K.
J. P. e K. M. P., irmãs unilaterais da adolescente K. P.
43) Notícia de Fato nº 3/2012 - 1ª Promotoria de Justiça
da Infância e Juventude da comarca de Corumbá Requerente: Casa de Acolhimento Institucional Laura
Pinheiro Martins - Requerido: A apurar - Assunto:
Reclamação quanto à conduta do menor F. P. G.,
acolhido em abrigo institucional, com pedido de
providências para encontrar possíveis familiares a se
responsabilizarem pelo mesmo. 44) Notícia de Fato nº
2/2012 - 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude
da comarca de Corumbá - Requerente: Ministério
Público Estadual - Requerido: Município de Corumbá Assunto: Reclamação quanto à negativa do Poder
Público em fornecer combustível a Conselheiros
Tutelares de Corumbá/MS para atendimento a
comunidade ribeirinha. 45) Procedimento Preparatório
nº 27/2013 - 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
da comarca de Costa Rica - Requerente: Polícia Militar
Ambiental de Costa Rica - Requerido: Vilmar Carlos
Lorenzon - Assunto: Apurar a notícia de prática de caça
e matança de animal silvestre da espécie onça-parda
(Puma concolor), na Fazenda Macaúba, localizada nesta
cidade, pelo senhor Vilmar Carlos Lorenzon. 46)
Procedimento Preparatório nº 2/2013 - Promotoria de
Justiça do Patrimônio Público e Social e das Fundações
da comarca de Dois Irmãos do Buriti - Requerente:
Ministério Público Estadual - Requerido: O Município Assunto: Apurar irregularidades constatadas na vistoria
dos veículos de transporte escolar do Município de Dois
Irmãos do Buriti/MS. 47) Procedimento Preparatório
nº 7/2013 - 16ª Promotoria de Justiça do Patrimônio
Público e Social da comarca de Dourados - Requerente:
Ministério Público Estadual - Requeridos: Denetrio
Berbete de Souza e Thiago Sandim da Cunha - Assunto:
Apurar eventual dano ao erário em virtude da prática, em
tese, do crime de furto (ligações clandestinas de água)
pelos requeridos, no distrito de Vila Vargas. 48)
Procedimento Preparatório nº 29/2013 - 2ª Promotoria
de Justiça da Infância e da Juventude da comarca de
Ponta Porã - Requerente: Ministério Público Estadual Requerido: Município de Ponta Porã - Assunto: Apurar a
suspensão do pagamento por plantão realizado por
Conselheiro Tutelar, conforme estabelecido na
Resolução CMDCA nº 2/2012, art.1º. 49) Procedimento
Preparatório nº 26/2013 - 2ª Promotoria de Justiça do
DOMP-MS

|

DOMP-MS nº 678

5

|

Patrimônio Público e Social da comarca de Ponta Porã Requerente: Ministério Público Estadual - Requerido:
Município de Ponta Porã - Assunto: Apurar
irregularidade do processo de licitação, modalidade
Pregão
Presencial
nº
055/2013,
e
possível
direcionamento do certame. 50) Procedimento
Preparatório nº 21/2013 - 4ª Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude da comarca de Três Lagoas Requerente: Ministério Público Estadual - Requerida:
Kele Cristina da Silva - Assunto: Apurar possível
gestação de Kele Cristina da Silva, visando evitar
situação de risco ao nascituro. 51) Procedimento
Preparatório nº 9/2013 - 4ª Promotoria de Justiça dos
Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos
Humanos da comarca de Três Lagoas - Requerente:
Ministério Público Estadual - Requerido: Doralicio
Delgado - Assunto: Apurar denúncia de registro irregular
de Doralicio Delgado no Conselho Regional de
Enfermagem.
Campo Grande, 30 de setembro de 2013.
a) Francisco Neves Júnior
Procurador de Justiça e
Secretário substituto do Conselho Superior do MP
***********
Retificação das Deliberações Proferidas pelo Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público do Estado de
Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária realizada no
dia 17 de setembro de 2013, publicada no DOMP-MS nº
677, em 30.9.2013. No item 1.3.7. Relator Conselheiro
Edgar Roberto Lemos de Miranda: 12. Inquérito Civil
nº 66/2012 - 26ª Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente da comarca de Campo Grande –
Requerente: Ministério Público Estadual –
Requerida: Maria Antonieta Amorim Trad –
Assunto: Verificar a instalação de manilhas para
dentro de um córrego, por uma construção localizada
à Rua Antonio de Oliveira Lima, nº 129, Vila
Itanhangá, possivelmente para lançamento de esgoto,
onde consta: Deliberação: O Conselho, à
unanimidade,
homologou
a
promoção
de
arquivamento nos termos do voto do Relator, passe a
constar: Deliberação: Julgamento adiado em face do
pedido de vista da Conselheira Marigô Regina Bittar
Bezerra, após o voto do Relator homologando o
arquivamento. Os demais Conselheiros aguardam.
Campo Grande, 30 de setembro de 2013.
Francisco Neves Junior
Procurador de Justiça
Secretário substituto do Conselho Superior do MP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º
05/PGJ/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/PGJ/2013
DOMP-MS
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OBJETO: Registro de preços unitários de papel
sintético (capas para processo).
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Especificação dos produtos
Papel sintético (capa para processo), cor
amarelo na parte externa (amarelo escala
lamifix 80%) e cor branca na parte interna,
resistente ao rasgo, impermeável, medindo 31
x 47 cm, gramatura entre 162 g/m² e 216
g/m², vincado ao meio, com furo universal na
parte frontal distante 2,5 cm do vinco –
pacote com 500 folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor azul
na parte externa (azul 280 80%) e cor branca
na parte interna, resistente ao rasgo,
impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor azul
claro na parte externa (azul pavão 40%) e cor
branca na parte interna, resistente ao rasgo,
impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m² - pacote
com 500 folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
branca na parte interna e externa, resistente
ao rasgo, impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
laranja claro na parte externa (laranja da
pérsia 20%) e cor branca na parte interna,
resistente ao rasgo, impermeável, medindo 31
x 47 cm, gramatura entre 162 g/m² e 216
g/m², vincado ao meio, com furo universal na
parte frontal distante 2,5 cm do vinco –
pacote com 500 folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
laranja médio na parte externa (laranja médio
permanente 80%) e cor branca na parte
interna, resistente ao rasgo, impermeável,
medindo 31 x 47 cm, gramatura entre 162
g/m² e 216 g/m², vincado ao meio, com furo
universal na parte frontal distante 2,5 cm do
vinco – pacote com 500 folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
marrom na parte externa (marrom madeira
100%) e cor branca na parte interna,
resistente ao rasgo, impermeável, medindo 31
x 47 cm, gramatura entre 162 g/m² e 216
g/m², vincado ao meio, com furo universal na
parte frontal distante 2,5 cm do vinco –
pacote com 500 folhas.
Marca: VitoPaper
Empresa Vencedora: REZENDE & DINIZ
NETO LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
ouro na parte externa (ouro rico 80%) e cor
branca na parte interna, resistente ao rasgo,
impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
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Unid.

Previsão
Preço
de
unitário
Consumo
(R$)
(anual)

9
pct.

20

R$
1.250,00

10
10

R$
1.250,00

pct.

10

R$
1.350,00

pct.

10

R$
1.090,00

12

pct.

10

R$
1.350,00

13

pct.

10

R$
1.350,00

14

pct.

11

pct.

10

R$
1.350,00

pct.

10

R$
1.490,00
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ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA - EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
palha na parte externa (amarelo gema 40%) e
cor branca na parte interna, resistente ao
rasgo, impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
prata na parte externa (prata elite 100%) e cor
branca na parte interna, resistente ao rasgo,
impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor rosa
na parte externa (magenta rosado 40%) e cor
branca na parte interna, resistente ao rasgo,
medindo 31 x 47 cm, gramatura entre 162
g/m² e 216 g/m², vincado ao meio, com furo
universal na parte frontal distante 2,5 cm do
vinco – pacote com 500 folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
verde na parte externa (verde petróleo 100%)
e cor branca na parte interna, resistente ao
rasgo, impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
verde água na parte externa (verde azulado
20%) e cor branca na parte interna, resistente
ao rasgo, impermeável, medindo 31 x 47 cm,
gramatura entre 162 g/m² e 216 g/m², vincado
ao meio, com furo universal na parte frontal
distante 2,5 cm do vinco – pacote com 500
folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
Papel sintético (capa para processo), cor
vermelho na parte externa (vermelho coral
100%) e cor branca na parte interna,
resistente ao rasgo, impermeável, medindo 31
x 47 cm, gramatura entre 162 g/m² e 216
g/m², vincado ao meio, com furo universal na
parte frontal distante 2,5 cm do vinco –
pacote com 500 folhas.
Marca: Fast GRaph
Empresa Vencedora: MT
GIOSACOMERCIAL LTDA – EPP
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pct.

10

R$
1.350,00

pct.

10

R$
1.550,00

pct.

10

R$
1.330,00

pct.

10

R$
1.330,00

pct.

10

R$
1.330,00

pct.

10

R$
1.330,00

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, a contar da
data da publicação da Ata de Registro de Preços no
Diário Oficial do Ministério Público Estadual (DOMPMS).
DATA DA ASSINATURA: 20/09/2013
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