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Com reajuste de 34% 
concedido pelo Governo 
do Estado, o salário do pro-
fessor convocado chega a 
R$ 6 mil, como é o caso do 
profissional com mestrado/
doutorado com carga de 40 
horas semanais. Tabela da 
nova remuneração está pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) desta segun-
da-feira (14).

De acordo com a pu-
blicação, a menor remune-
ração, de R$ 3.900,00, é do 
professor convocado com 
normal médio/magistério, 
também para 40 horas/aula 
por semana.

O anúncio do reajuste de 
34% em duas vezes foi feito 
pelo governador Reinaldo 
Azambuja no dia 23 do mês 
passado, em reunião com o 
presidente da Fetems (Fede-
ração dos Trabalhadores em 

Educação no Estado), Jaime 
Teixeira, e foi resultado de 
conversas com a Fetems. Os 

professores receberam 20% 
em fevereiro e os 14% res-
tantes a partir de primeiro 

de abril deste ano.
“É muito importante o 

diálogo, que nunca cessou. 

Tivemos momentos difíceis, 
mas não deixamos de con-
versar. É um ganho da Fe-

deração e do governador. É 
uma valorização importan-
te, merecida. Estamos dan-
do reajuste enquanto 70% 
dos estados não conseguem 
pagar o piso”, afirmou o go-
vernador ao anunciar o re-
ajuste.

Já o presidente da Fete-
ms declarou que o reajuste 
mostra o comprometimen-
to de Mato Grosso do Sul 
com a qualidade da educa-
ção. “É um compromisso 
com a educação pública de 
Mato Grosso do Sul. O nos-
so salário é o melhor para 
o efetivo e, agora, o senhor 
(Reinaldo Azambuja) di-
minui a distância para o 
convocado”, afirmou Jaime 
Teixeira. De acordo com a 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, a previsão é de um 
impacto na folha de R$ 100 
milhões por ano.

Representantes da Pre-
feitura Municipal de Selví-
ria e da empresa de celulose 
Suzano se reuniram para 
discutir ações conjuntas 
visando a promoção do 
desenvolvimento social do 
município. O encontro foi 
realizado nesta terça-feira 
(8/3), em Selvíria, e con-
tou com a participação do 
Agente de Desenvolvimento 
de Selvíria, Adelson Alber-
to dos Santos; da Secretá-
ria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer, Lucivâ-
nia Chaves Nascimento;da 
coordenadora do Núcleo 
Pedagógico da Educação 
Infantil,Larissa Perez Cria-
do; da coordenadora de Re-
lações Governamentais da 
Suzano, Marisa Coutinho, e 
da consultora de Desenvol-
vimento Social da Suzano, 
Lorraine Lopes Souza.

A reunião teve como 
objetivo apresentar os resul-
tados obtidos pelos projetos 
sociais desenvolvidos pela 
companhia no município 
em 2021, alguns já apoiados 
pela administração munici-
pal, e as ações previstas para 
este ano. Entre eles, o Pro-
grama Suzano de Educação, 

repactuado com a Secreta-
ria de Educação de Selvíria 
para continuidade da par-
ceria neste ano. Também 
foi abordado no encontro o 
Projeto de Transição Agroe-
cológica em Rede, realizado 
por meio de parceria entre 
companhia e Unesp de Ilha 
Solteira (SP), por meio da 

Fundação Fepisa (Funda-
ção de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unesp de Ilha 
Solteira), com o objetivo de 
fortalecera agricultura fa-
miliar e a geração de traba-
lho e renda para as famílias 
no campo. O projeto atua 
em três assentamentos do 
município (Alecrim, Cano-

as e São Joaquim), levando 
capacitações e consultoria 
técnica às famílias.

“O encontro foi bastante 
positivo. Para nós da Suza-
no, a união de esforços entre 
iniciativa privada e setor pú-
blico é essencial para a pro-
moção do desenvolvimento 
social que acreditamos ser 

possível. Nós acreditamos 
que as metas de longo prazo 
da companhia, que incluem 
a melhora da qualidade do 
ensino e a redução de de-
sigualdades sociais onde a 
empresa mantém opera-
ções, precisa ser comparti-
lhada e envolver a todos. O 
diálogo aberto é o caminho 

para termos êxito. Por isso, 
reuniões como esta são im-
portantes e deverão ocorrer 
com mais frequência neste 
ano, uma vez que estamos 
mais seguros em relação à 
pandemia”, destaca Lorrai-
ne Lopes Souza, consultora 
de Desenvolvimento Social 
da Suzano.

Governo do Estado publica tabela de salário dos professores 
convocados com o reajuste de 34%

Prefeitura de Selvíria e Suzano se reúnem para discutir ações 
para o desenvolvimento social do município
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Contatos:

O Programa de Moni-
toramento da Fauna da Su-
zano, referência global na 
fabricação de bioprodutos 
desenvolvidos a partir do 
cultivo de eucalipto, encer-
ra o ano de 2021 com quatro 
registros de avistamentos 
de onças em áreas florestais 
da empresa em Mato Gros-
so do Sul. Ao todo, foram 
três avistamentos de onças-
-pintadas (Panthera onca) e 
um registro de três onças-
-pardas (Puma concolor) 
– uma fêmea e dois indi-
víduos jovens - realizados 
por armadilhas fotográfi-
cas instaladas em áreas de 
conservação ambiental da 
empresa ou pelo sistema de 
monitoramento por câme-
ras.

Os avistamentos mais 
recentes ocorreram no últi-
mo bimestre de 2021. Com 
o apoio da Casa da Floresta, 
empresa especializada que 
presta serviços de consul-
toria ambiental para a Su-
zano no Estado, as equipes 
realizaram dois registros 
de onças-pintadas adultas 
em áreas de conservação 
ambiental da empresa por 
meio de armadilhas foto-
gráficas. Como o padrão 
de pintas é único para cada 

onça-pintada, assim como 
nossas digitais, as fotos es-
tão sendo analisadas com 
cuidado para descobrir se 
os registros são de indiví-
duos diferentes ou se é o 
mesmo animal transitando 
em diferentes locais.

“A presença, e perma-
nência, deste predador de 
topo de cadeia deve ser con-
siderada como um indicati-
vo de qualidade ambiental, 
pois para que a espécie viva 
no local é necessário que a 
área suporte uma base de 
presas bem estabelecida, 
ou seja, mantenha os re-
quisitos ambientais neces-
sários para a maior diver-
sidade possível de presas. 
Deste modo, os registros 
reforçam a alta qualidade 
ambiental e importância 
dessas Áreas de Alto Va-
lor de Conservação para a 
preservação das espécies”, 
destaca estudo elaborado 
pela Casa Florestal.  Por 
segurança, a Suzano não 
divulga a região e/ou mu-
nicípio em que foram feitos 
avistamentos e registros de 
animais silvestres em suas 
áreas florestais.

Para Renato Cipria-
no Rocha, coordenador 
de Meio Ambiente Flores-

tal da Suzano, a presença 
de onça-pintada na região 
atesta as boas práticas de 
manejo florestal adotada 
pela companhia em suas 
operações. “A Suzano é 
reconhecida nacional e in-
ternacionalmente por suas 
práticas sustentáveis e esses 
registros de onças-pintadas 
em nossas áreas vêm para 
confirmar o nosso compro-
misso com o desenvolvi-
mento sustentável e o nosso 
propósito de renovar a vida 
a partir da árvore. Esta-
mos produzindo matéria-
-prima para a fabricação da 

celulose, que é o eucalipto, 
aliando manejo sustentá-
vel e preservação das matas 
nativas vizinhas às nossas 
operações, o que garante o 
retorno, permanência e a 
reprodução de animais sil-
vestres, muitos deles ame-
açados de extinção”, res-
salta Rocha. Atualmente, 
a Suzano destina 136 mil 
hectares para conservação 
ambiental em Mato Grosso 
do Sul.

Onça-pintada
Considerada o maior 

carnívoro da América do 
Sul e terceiro maior felino 

do mundo, a presença da 
onça-pintada atualmente 
se restringe à 51% da dis-
tribuição histórica, a qual 
se estende do sudoeste dos 
Estados Unidos até o norte 
da Argentina.

No Brasil, ocorre em 
quase todos os biomas, 
com exceção dos Pampas. 
A onça-pintada está na lista 
de animais silvestres amea-
çados de extinção por fato-
res como perda de habitat, 
fragmentação, diminuição 
da base de presa, caça ilegal 
e retaliação por predação 
de animais de criação.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência 
global no desenvolvimento 
de soluções sustentáveis e 
inovadoras, de origem re-
novável, e tem como propó-
sito renovar a vida a partir 
da árvore. Maior fabricante 
de celulose de eucalipto do 
mundo e uma das maio-
res produtoras de papéis 
da América Latina, atende 
mais de 2 bilhões de pesso-
as a partir de 11 fábricas em 
operação no Brasil, além 
da joint operation Veracel. 
Com 97 anos de história e 
uma capacidade instalada 
de 10,9 milhões de tonela-
das de celulose de mercado 
e 1,4 milhão de toneladas 
de papéis por ano, expor-
ta para mais de 100 países. 
Tem sua atuação pautada na 
Inovabilidade – Inovação a 
serviço da Sustentabilidade 
– e nos mais elevados níveis 
de práticas socioambientais 
e de Governança Corpora-
tiva, com ações negociadas 
nas bolsas do Brasil e dos 
Estados Unidos. Para mais 
informações, acesse: www.
suzano.com.br

 Performa Comunica-
ção

Pecado significa "errar 
o alvo". Isso quer dizer que 
as pessoas vivem longe do 
caráter santo de Deus.

Pecado é tudo o que não 
está de acordo com o ser de 
Deus: todo ato, toda ten-
dência, toda situação.

Quando o pecado en-
trou na raça humana atra-
vés de Adão, este tornou-se 
uma pessoa completamen-
te diferente, corrompida e 
decadente. E todos os seus 
descendentes herdaram 
essas características nega-
tivas de sua personalidade.

A perfeição original do 
homem foi totalmente des-
truída.

Precisamos apenas dar 
uma olhada nas notícias di-
árias para ver quanto a hu-
manidade está degenerada.

O pecado se infiltrou 

em todas as categorias so-
ciais da humanidade. Nas 
famílias e nos matrimô-
nios, na sociedade e entre 
os povos reina – de maneira 
crescente – a infidelidade, a 
mentira, o ódio, a guerra e 
a morte.

A solidariedade e o al-
truísmo vão dando lugar 
ao individualismo e ao ego-
ísmo. Por toda parte exis-
tem discórdias, conflitos e 
guerras.

A Bíblia ensina que o 
caráter da humanidade 
está corrompido, incapaz 
de produzir o bem (Rm 
3.10-12).

Além disso, a Bíblia en-
sina que o ser humano está 
corrompido em sua dis-
posição mental (Rm 1.28), 
no seu entendimento (2Co 
4.4), tem cauterizada sua 

própria consciência (1Tm 
4.2) e está obscurecido e 
cego em seu entendimento 
(Ef 4.18; 2Co 4.3-4).

Na verdade, somos tão 
profundamente corrompi-
dos em nosso ser, que não 
nos tornamos pecadores 
pelos pecados que comete-
mos; cometemos pecados 

porque somos pecadores 
por natureza.

Além disso, todo pe-
cado que cometemos (em 
pensamentos, palavras ou 
ações) é acrescentado em 
nossa lista de culpa dian-
te de Deus. E assim como 
é inútil tentar lavar o car-
vão para torná-lo branco, 

tampouco o homem pode 
livrar-se do pecado através 
de seus próprios esforços.

É errado pensar que so-
mente pessoas "boas" che-
gam ao céu e que as "más" 
vão para o inferno.

Nem bons nem maus 
vão para o céu, mas somen-
te aqueles que receberam a 
justiça de Deus pela graça e 
tomaram posse dela pela fé.

A Palavra de Deus não 
deixa a menor dúvida: 
"Não há homem justo sobre 
a terra que faça o bem e que 
não peque" (Ecl 7.20, Rm 
3;10-12).

Talvez agora seja possí-
vel entender que existe uma 
única justificação para o 
homem: não a própria, mas 
exclusivamente a obtida 
através de Jesus Cristo, o 
Justo. Existe perdão em Je-

sus.
A Bíblia diz: "Ainda que 

os vossos pecados sejam 
como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a 
neve; ainda que sejam ver-
melhos como o carmesim, 
se tornarão como a lã" (Is 
1.18).

Realmente, o perdão de 
Jesus é único, incomparável 
e maravilhoso!

“Ainda que os vossos 
pecados sejam como a es-
carlata, eles se tornarão 
brancos como a neve; ainda 
que sejam vermelhos como 
o carmesim, se tornarão 
como a lã” (Is 1.18).

Extraído do Livro EJe-
sus

Por Litrazini
https://www.kairosmi-

nisteriomissionario.com/
Graça e Paz 

Enc: Suzano registra avistamentos de onças-pintadas 
em área florestal de Mato Grosso do Sul

O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE O PECADO
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2022

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Gulart & Cia Ltda. - EPP.
OBJETO: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, com cessão 
em comodato gratuito de vasilhames, para atender as diversas Secreta-
rias e Setores da Administração Pública Municipal.
VALOR: R$ 19.246,00 (dezenove mil duzentos quarenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 04/03/2022 A 04/05/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05 – Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.122.0085-2.071 – Bloco de Financiamento da Gestão SUAS
3.3.90.30.00 – Material de consumo
05 – Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.241.0084-2.079 – Bl de Prot. Social Esp. Alta Compl. Casa de Acolh.
(Terceira Idade)
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
05 – Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.243.0084-2.078 – Bl. Prot. Soc. Esp. Alta Compl. Casa de Acolh. 
Criança e Adolescente
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
05 – Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.244.0082-2.072 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
03 – Fundo Municipal de Saúde
03.13 – Secretaria de Saúde Púbica
10.301.0014-2.047 – Bloco Atenção Básica
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
03 – Fundo Municipal de Saúde
03.13 – Secretaria de Saúde Púbica
10.302.0014-2.054 – Bloco Média e Alta Complexidade - MAC
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
03 – Fundo Municipal de Saúde
03.13 – Secretaria de Saúde Púbica
10.305.0014-2.080 – Bloco Vig. Em Saúde – Epidemia e Controle de 
Endemias
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 – Poder Executivo
02.04 – Secretaria de Administração e Governo
04.122.0002-2.004 – Manutenção das Atividades Secretaria de Controle 
e Gestão
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.122.0081-2.067 – Exec. Adm. da Gerencia de Educação
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.361.0010-2.018 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de consumo
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.365.0074-2.026 – Manutenção do Ensino Infantil Creche
3.3.90.30.00 – Material de consumo
02 – Poder Executivo 
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.365.0074-2.066 – Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola
3.3.90.30.00 – Material de consumo
02 – Poder Executivo
02.12 - Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico
15.451.0017-2.045 – Construção e Manutenção de estradas Vicinais e 
Pontes
DATA: 04 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS

SIGNATARIOS: Sr. Lucio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante.
Sra. Zenilda Gregório de Souza pela Contratante.
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante.
Sra. Fernanda Martins Faustino de Lima Almeida pela Contratante.
Sr. Roberto dos Santos Barboti pela Contratante.
Sr. Marcelo Gulart pela Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 012/2021
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2021
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.
CONTRATADAS: Consultoria Médica Silva, Abdalla & Oliveira Ltda.
OBJETO: Prestação de Serviço Médico Ginecologista/Obstetricia, 
Prestação de Serviço Médico Pediatria e anestesista, para atendimento 
as gestantes encaminhadas pela rede municipal de saúde de Santa Rita 
do Pardo/MS.
VIGÊNCIA: 11 de Março de 2022 à 11 de Março de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
03 – Fundo Municipal de Saúde
03-13 – Secretaria de Saúde Pública

10.302.0014-2.054 – Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
VALOR: R$ 521.950,00 (quinhentos vinte um mil novecentos e cin-
qüenta reais)
DATA: 11 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATÁRIOS: Sr. Lucio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante
Sr. Samir Assan Abdalla Douidarpela contratada

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 013/2021
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2021

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.
CONTRATADAS: Cemp Saúde Ltda.
OBJETO: Prestação de Serviço Médico Ginecologista/Obstetricia, 
Prestação de Serviço Médico Pediatria e anestesista, para atendimento 
as gestantes encaminhadas pela rede municipal de saúde de Santa Rita 
do Pardo/MS.
VIGÊNCIA: 11 de Março de 2022 à 11 de Março de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
03 – Fundo Municipal de Saúde
03-13 – Secretaria de Saúde Pública
10.302.0014-2.054 – Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
VALOR: R$ 148.500,00 (cento quarenta e oito mil e quinhentos reais)
DATA: 11 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATÁRIOS: Sr. Lucio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante
Sra. Cinthia Maria Jorge Romão Dias pela contratada

DECRETO Nº 055/2.022, DE 14 DE MARÇO DE 2022.
Dispõe, no âmbito do território de SANTA RITA DO PARDO-MS, da 
facultatividade do uso da máscara na forma que estabelece, e sua obriga-
toriedade nos locais que menciona, e dá outras providências.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA DO PARDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso das suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelos 
artigos 23, inciso II, 30, inciso I, e artigo 37 e seguintes da Constitui-
ção Federal, bem como Lei Orgânica Municipal, e demais dispositivos 
legais,
CONSIDERANDO a diminuição de casos confirmados da COVID-19 
no  Município  de  Santa Rita do Pardo/MS, nos termos de boletins  epi-
demiológicos  divulgados  pelas  Secretarias  de Estado e Município de 
Saúde, disponíveis no sítios oficiais;
CONSIDERANDO o avanço do esquema  vacinal  completo  da  po-
pulação  apta vacinável  informado disponível no vacinômetro do sítio 
eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde, de 9 de março de 2022, 
no percentual de 80,35% (oitenta inteiros e trinta e cinco décimos por 
cento);
CONSIDERANDO a redução da média móvel de casos e a redução de 
óbitos nas últimas três semanas epidemiológicas;
CONSIDERANDO a diminuição da taxa de ocupação de leitos hospi-
talares no território sul-matogrossense e de Santa Rita do Pardo – MS;
CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL Nº 15.893, DE 9 DE 
MARÇO DE 2022, que “Torna facultativo o uso de máscaras de prote-
ção individual no território sul-mato-grossense”;
Art. 1º. Fica estabelecido como facultativo o uso de máscaras de pro-
teção individual para ambientes abertos ou fechados, com exceção aos 
seguintes, nos quais é mantida a obrigatoriedade de uso da máscara de 
proteção individual:
I - nas escolas  e/ou estabelecimentos de ensino ou análogos;
II - estabelecimentos de saúde, onde aos profissionais de saúde no exer-
cício de suas funções e também aos usuários é imprescindível o uso;
III - órgãos, instituições e entidades públicas;
IV - serviço de transporte coletivos de pessoas, inclusive transporte de 
escolares;
Art. 2º. Ficam autorizados aos estabelecimentos privados como o co-
mércio, a industria e toda atividade produtiva, estabelecerem ou não 
o uso de máscaras de proteção individual para ambientes abertos ou 
fechados. 
Art. 3º. Ficam sem efeito os atos normativos municipais que dispunham 
sobre o uso obrigatório de máscara de proteção individual no território 
de Santa Rita do Pardo – MS.
Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, aos 14 de março de 2.022.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO
FERNANDA MARTINS FAUSTINO DE LIMA ALMEIDA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
– SECEL
JULIANO PAIXÃO FERRER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEFIP /
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO – SEAG (IN-
TERINAMENTE)
MARIA ANGELICA BENETASSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – SESP

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          

CNPJ:
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA S/N.
C.E.P.:

01.561.372/0001-50

79690-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  10/2022 - DL

24/2022
24/2022

14/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 004848 - RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR 55759084968 1 0,0000 14.000,00

1 14.000,00

24/2022
10/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
14/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO 
SUAS DE SANTA RITA DO PARDO

 Qtde de Itens  Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   14   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          

CNPJ:
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA S/N.
C.E.P.:

01.561.372/0001-50

79690-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  10/2022 - DL

24/2022
24/2022

14/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 004848 - RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR 55759084968 1 0,0000 14.000,00

1 14.000,00

24/2022
10/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
14/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO 
SUAS DE SANTA RITA DO PARDO

 Qtde de Itens  Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   14   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          

CNPJ:
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA S/N.
C.E.P.:

01.561.372/0001-50

79690-000

 TERMO  DE  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  10/2022 - DL

24/2022
24/2022

14/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

24/2022
10/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
14/03/2022
14/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES 
DO SUAS DE SANTA RITA DO PARDO

Sequência: 0

 Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens Qtde de Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.027.3.3.90.39.00.00.00.00 (13)

- 004848 - RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR 55759084968 1 0,0000 14.000,00

1 14.000,00

Santa Rita do Pardo,   14   de  Março   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          

CNPJ:
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA S/N.
C.E.P.:

01.561.372/0001-50

79690-000

 TERMO  DE  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  10/2022 - DL

24/2022
24/2022

14/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

24/2022
10/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
14/03/2022
14/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES 
DO SUAS DE SANTA RITA DO PARDO

Sequência: 0

 Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens Qtde de Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.027.3.3.90.39.00.00.00.00 (13)

- 004848 - RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR 55759084968 1 0,0000 14.000,00

1 14.000,00

Santa Rita do Pardo,   14   de  Março   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
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