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Prefeito Angelo Guerreiro recebe homenagem 
por obras e melhorias nas 1ª e 2ª Lagoas

Na manhã de quinta-
-feira (17), o prefeito de 
Três Lagoas, Angelo Guer-
reiro, recebeu placa de ho-
menagem concedida pelo 
Instituto de Desenvolvi-
mento Social, Econômico e 
Ambiental de Mato Grosso 
do Sul (IDSEAMS) em ra-
zão das melhorias realiza-
das nas primeira e segunda 
Lagoas.

A placa foi entregue 
pelo presidente do Institu-
to, Eurides Freitas, em es-
pecial pela obra realizada 
na semana passada em que 

o prefeito autorizou a im-
plantação de canalização 
para escoamento de água 
da Segunda para a Primei-
ra Lagoa, colaborando com 
o volume e nível do leito, 
evitando que chegasse a se-
car.

Guerreiro recebeu a 
homenagem com alegria 
e gratidão, dizendo que a 
sua gestão tem o compro-
misso de atender à todas as 
demandas da Cidade e, o 
meio ambiente sempre terá 
uma atenção especial, prin-
cipalmente as lagoas, que 

dão nome e são a história 
do Município.

Eurides cumprimentou 
o prefeito pelo excelente 
trabalho juntamente com 
sua equipe técnica respon-
sável pelos estudos e exe-
cução da obra e, enfatizou 
que a população precisa 
conhecer a Primeira Lagoa. 
Estiveram no local diversas 
autoridades e representan-
tes de instituições de Três 
Lagoas, também homena-
geando o chefe do executi-
vo.

Com economia acima de 53%, Governo 
de Mato Grosso do Sul garante 

conectividade para todo o Estado

Bataguassu será polo do projeto 
de educação ambiental “Piracema”

Selvíria: Fernando é convidado para a 
Solenidade de Formatura da 36ª Turma do 

Curso de Formação de Soldados

Água Clara: Prefeitura realizou ação “Saúde 
da Mulher” nesta sexta-feira (18)
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Contatos:

“Os vizinhos nunca vi-
ram essa vítima na rua, sa-
biam da existência dela só 
por causa dos gritos quan-
do ela era agredida pelo 
marido”. O relato é do de-
legado Thiago José Passos 
da Silva, que participou de 
uma operação para resga-
tar uma mulher de 39 anos, 
mantida em cárcere priva-
do em Brasilândia (MS), e 
prendeu o marido dela, 80 
anos, suspeito de sequestro 
e violência doméstica, nesta 
terça-feira (15).

Com base em denún-
cias, a polícia compareceu 
nesta tarde à residência em 
que a vítima morava há 
cerca de seis meses. “Acha-
mos o portão trancado, 
um muro bem alto com o 
portão bem fechado, com 
o cadeado do lado de fora”, 
descreve o delegado.

“Quando começamos a 
chamar e nos identificamos 
como policiais, pelo muro, 
a vítima já começou a cho-
rar e pedir socorro, deses-
perada. Nós arrombamos o 
cadeado e fizemos o resgate. 
Ela estava em uma situação 

deplorável, em condições 
de higiene bem precárias”, 
afirma Thiago.

Segundo o delegado, 
a vítima tem deficiência 
mental e foi encaminhada 
até a delegacia. “Ela rela-
tou que por vários períodos 
durante esses dez anos ele 
a manteve em cárcere. Eles 
residem aqui em Brasilân-

dia há seis meses e durante 
esse período, segundo in-
formações que nós coleta-
mos, ela ficou em cárcere 
o tempo todo”, detalha o 
delegado.

Duas famílias
Na residência em Brasi-

lândia morava também um 
filho do idoso, que segun-
do o delegado tem partici-

pação nos crimes. "O filho 
que mora junto é compar-
sa”. Durante investigações, 
a polícia de Mato Grosso 
do Sul descobriu que o ido-
so manteve até 2021 duas 
famílias.

“O idoso inclusive ti-
nha uma outra mulher na 
cidade de Ouro Verde [em 
São Paulo]. Ele foi preso no 

ano passado, por agredir 
essa mulher também. O fi-
lho dele tem uma medida 
protetiva proibindo ele de 
se aproximar da própria 
mãe”, detalha Thiago.

Prisão em flagrante
A polícia tomou conhe-

cimento de que o suspeito e 
o filho dele viajaram para o 
estado de São Paulo, após 

as agressões e ameaças à 
vítima nesta manhã, em 
Brasilândia. Diante disso, 
a equipe solicitou apoio das 
Polícias Civil, Militar e Ro-
doviária do estado de São 
Paulo.

“Ele foi abordado em 
uma rodovia junto com o 
filho dele, que é comparsa 
dele. Estava portando um 
revólver, a arma que ele 
ameaçou a vítima hoje pela 
manhã”, afirmou o delega-
do Thiago.

O idoso e o filho foram 
localizados pelo grupo tá-
tico da Polícia Rodoviária 
Estadual de São Paulo, Tá-
tico Ostensivo Rodoviário 
(TOR), na cidade de Paca-
embu (SP), que fica a 96 km 
da cidade em que a vítima 
era mantida em cárcere em 
Mato Grosso do Sul.

“Ambos, pai e filho, fo-
ram detidos e serão autua-
dos em flagrante delito por 
crime de sequestro e cár-
cere privado, lesão corpo-
ral dolosa e porte ilegal de 
arma de fogo”, diz a polícia 
de Brasilândia.

Noticiasemrede.com.br

Só Deus pode restaurar 
o que se quebrou em sua 
vida, só o amor de Deus 
pode te tirar da tristeza 
que sente agora e criar algo 
maravilhoso em sua vida. 
Deus é bom e misericor-
dioso, e Ele não pede nada 
em troca, pede apenas que 
O você ame e confie n'Ele.

ó Deus pode trazer paz 
para aquilo que lhe acon-
teceu no passado, só Deus 
pode trazer um sentido 
para a sua vida no presen-
te, e esperança no futuro. 
Os planos de Deus para 
nós são muito maiores 
do que os nossos sonhos. 
Nós, com a nossa pouca 
sabedoria humana, não 
sabemos dar o devido va-

lor àquilo que realmen-
te importa na vida, mas 
Deus, às vezes a duras 
pedras, nos mostra o que 
é importante de verdade.

Quando você estiver 
triste, feche os olhos, fi-
que em silêncio e se apro-
xime de Deus. Quando 
oramos, nós falamos 
com Deus, mas quando 
meditamos, permitimos 
que Deus fale conosco, 
e é preciso saber sentir 
as palavras de Deus em 
nossa vida.

Se você confia em 
Deus, não há o que te-
mer! Faça a sua fé ser 
maior do que o seu 
medo.

Em Brasilândia, mulher é resgatada após ser mantida 
por seis meses em cárcere pelo marido

Confie em Deus !!!

Homem de 80 anos mantinha famílias em MS e SP e agredia duas esposas; uma delas ficou presa em casa por 10 anos, diz polícia
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Com economia de mais 
de 53% no valor da contra-
prestação da PPP (Parceria 
Público- Privada) Infovia 
Digital, o Governo de Mato 
Grosso do Sul encerra mais 
um projeto que visa o de-
senvolvimento do Estado, 
trabalhando com o Capital 
privado. Além de garantir 
investimentos de R$ 887 
milhões, sendo R$ 306 mi-
lhões para a implantação e 
R$ 581 milhões para ma-
nutenção e operação, por 
30 anos.

O Consórcio Sonda In-
fovia Digital, uma multina-
cional chilena que também 
atua nos Estados Unidos e 
em países sul-americanos, 
venceu, nesta quinta-feira 
(17), na B3, em São Paulo, 
a concorrência com a pro-
posta de R$ 2.290 milhões 
para a contraprestação. 
O que significa um desá-
gio de 53,04% sobre o va-
lor de referência proposto 
no projeto, que era de R$ 
4.876.756,38.

Na prática, a gestão es-
tadual garantiu a implan-
tação da rede de fibra ótica 
para todo o MS, com custos 
reduzidos.

Além de uma infinita 
lista de benefícios no que 
se refere a conectividade, 
todo o investimento reali-

zado com o Capital privado 
retorna para o Estado após 
o final do contrato de 30 
anos.

“Você ter um deságio 
acima de 53% mostra a 
competitividade de Mato 
Grosso do Sul e espelha 
o tamanho do potencial 
que existe em instalar esse 
projeto no Estado. Vamos 
aumentar a velocidade da 
nossa conectividade, com 
um custo muito reduzido”, 
disse o governador Reinal-
do Azambuja.

Ele ainda lembrou que 
as parcerias com o setor 

privado, como a do sane-
amento e da rodovia MS-
306, são termômetros que 
demonstram as assertivas 
do Governo em promover 
políticas com PPPs. “Eu 
vejo que essas parcerias, 
como a do saneamento e a 
concessão rodoviária, têm 
sido um sucesso de execu-
ção e de melhorias na con-
dição dos serviços entre-
gues à população. E agora, 
essa da Infovia Digital, só 
mostra que estamos fazen-
do as escolhas certas”, fina-
lizou.

O vice-presidente da 

Sonda Infovia Digital, Ri-
valdo Ferreira, contou que 
o que levou o grupo a que-
rer entrar numa concor-
rência de investimentos 
em Mato Grosso do Sul foi 
todo o escopo do projeto 
e a potencialidade do Es-
tado no cenário econômi-
co. “Fizemos uma análise 
e vimos que é um Estado 
com uma economia muito 
forte e com uma demanda 
reprimida onde temos a 
expertise de atuar, que está 
no nosso DNA”, explicou 
Rivaldo.

Os secretários Jaime 

Verruck (Semagro) e Edu-
ardo Rocha (Segov) tam-
bém acompanharam o lei-
lão. “É importante destacar 
que o projeto vai colocar 
o Estado numa situação 
das melhores estruturas da 
infovia digital, tornando 
mais eficiente no que se re-
fere à máquina e competiti-
vo para os olhos do investi-
dor”, pontuou Verruck.

Eliane Detoni, secretá-
ria especial do Escritório de 
Projetos Especiais (EPE), 
disse que saiu com dever 
cumprido. "Demonstra que 
estamos no caminho cer-

to”, finalizou.
Projeto Infovia Digital
Está prevista a implan-

tação de 6.950 km de rede 
de fibra óptica, com a cons-
trução de um Centro de 
Operações de Rede (COR) 
em Campo Grande, além 
da disponibilização de ser-
viços de internet gratuita 
e videomonitoramento em 
129 praças públicas, mo-
nitoramento veicular em 
rodovias estaduais e a ins-
talação de 15.000 ramais IP 
(sistema de telefonia digital 
que utiliza protocolo de in-
ternet para transmitir voz) 
entre as unidades adminis-
trativas do Estado.

A fase agora é a ava-
liação da documentação, 
que deve ser homologada 
e publicada até o dia 31 de 
março. Após essa análise, 
acontece a assinatura do 
contrato e o prazo para a 
implantação total da estru-
tura é de dois anos.

“Com a ordem de ser-
viço assinada, o prazo é de 
dois anos para a finalização 
da estrutura. Vamos revo-
lucionar a conectividade 
de MS com essa parceria”, 
contou Rédel Furtado Ne-
res.

Beatricce Bruno, Sub-
com

Com economia acima de 53%, Governo de MS 
garante conectividade para todo o Estado

O prefeito de Bataguas-
su, Akira Otsubo (MDB) 
participou na quinta-feira, 
dia 17 de março, no gabi-
nete municipal, do ato de 
lançamento do projeto de 
educação ambiental “Pi-
racema”, com a presença 
do promotor de justiça do 
Meio Ambiente, Edival 
Goulart Quirino e da su-
perintendente municipal 
do Meio Ambiente, Camila 
Bachega.

Desenvolvido através 
da parceria entre a Supe-
rintendência Municipal de 
Meio Ambiente e Ministé-
rio Público (MP), por meio 
da 2ª Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio Am-
biente, o projeto aprovado 
pelo Fundo Ambiental no 
dia 11 de março visa me-
lhorar a qualidade ambien-
tal e de vida nas comuni-
dades afetadas diretamente 
pelos empreendimentos da 
Companhia Energética de 
São Paulo (CESP).

Bataguassu será polo 
do projeto, que engloba 

também os municípios de 
Anaurilândia e Santa Rita 
do Pardo.

“Queremos resgatar 
a história de Bataguassu 
quanto aos impactos am-
bientais sofridos pelo mu-
nicípio com o enchimento 
do lago da Usina Sérgio 
Motta e mostrar o por quê 
de nós termos chegamos 
até aqui. Esse projeto visa 
despertar efetivamente a 
consciência ambiental e 

sensibilizar a educação am-
biental em nosso município 
a partir de ações concretas 
“, destacou Quirino.

Segundo o promotor, o 
projeto “Piracema” conta-
rá com seis módulos e será 
realizado de forma contí-
nua, anualmente, com a re-
alização de diversas ações 
educativas como palestras, 
gincanas, maratonas e vi-
sitas monitoradas em locais 
de interesse ambiental.

A proposta é trabalhar 
com crianças em idade es-
colar, do 3º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental. Se-
rão aproximadamente 690 
alunos atendidos dividi-
dos em 23 turmas, sendo 
oito turmas em Bataguas-
su e três turmas do Centro 
Educacional Juventude do 
Amanhã (Ceja); seis tur-
mas em Santa Rita do Par-
do; seis turmas do municí-
pio de Anaurilândia

Serão atendidos ainda 
em Bataguassu alunos da 
Escola Municipal “Mare-
chal Rondon” e Escola Mu-
nicipal “Pedro Domingues 
de Figueiredo”, no Distrito 
de Nova Porto XV.

Para o financiamento 
do projeto serão utilizados 
recursos do Fundo Ambien-
tal, que é direcionado para 
a educação e fiscalização 
ambiental e que foi criado 
a partir de acordo judicial. 
O Fundo Ambiental possui 
em torno de R$ 10,5 mi-
lhões para investimentos.

“Parte desse recurso 
será destinado também 
para a construção da sede 
da Superintendência do 
Meio Ambiente e a partir 
dessa estruturação vamos 
poder oferecer o licencia-
mento ambiental em Bata-
guassu, destravando a re-
alização de investimentos. 
Atualmente o empresário 
depende de Campo Grande 
para resolver essas questões 
de licenciamento ambien-
tal, o que dificulta o an-

damento dos investimen-
tos”, lembrou o prefeito ao 
falar sobre a importância 
da construção da sede da 
Superintendência do Meio 
Ambiente em Bataguassu.

“Vamos conseguir des-
travar e resolver essas ques-
tões ambientais o mais rápi-
do possível”, frisou Akira.

A superintendente do 
Meio Ambiente, Camila 
Bachega, comentou que o 
projeto visa também esti-
mular ainda mais a par-
ticipação popular no que 
se refere ao trabalho com 
a coleta seletiva e também 
da compostagem, aprovei-
tando os resíduos sólidos 
e oportunizando a geração 
de recursos com o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
Ecológico, por exemplo.

Estiveram presentes na 
reunião, a procuradora ge-
ral do município, Nadir Vi-
lela Gaudioso e o secretá-
rio municipal de Finanças 
e Orçamento, José Carlos 
Zanardo.

Bataguassu será polo do projeto de educação ambiental “Piracema”
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Prefeito Fernando é convidado para a Solenidade de Formatura 
da 36ª Turma do Curso de Formação de Soldados

Selvíria recebe Plano Anual de Compras

Selvíria: Rodovia MS-444 recebe melhorias realizadas pela 
Administração Municipal do prefeito Fernando

Nesta quarta-feira (16) o 
diretor do CFSd/Polo Três 
Lagoas, Coronel QOPM Gil 
Alexandre da Rocha, esteve 
no Gabinete do Prefeito de 
Selvíria, Fernando Barbo-
sa, com o principal intui-
to de convidar o Chefe do 
Executivo Municipal para 
prestigiar a Solenidade de 
Formatura da 36ª Turma 
do Curso de Formação de 
Soldados – CFSd 2022, sen-
do este convite oficializado 
em nome do Governador 
do Estado do Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambu-
ja, do Secretário de Esta-

do de Justiça e Segurança 
Pública, Antônio Carlos 
Videira, além do porta voz 
Coronel QOPM Gil Ale-
xandre da Rocha.

Este evento militar 
ocorrerá no dia 1º de Abril, 
na sede do 2º Batalhão de 
Polícia Militar, localizado 
no município de Três Lago-
as, com início previsto para 
às 16:00h.

O Prefeito Fernando 
Barbosa, por sua vez, agra-
deceu a visita do Coronel 
QOPM Gil Alexandre da 
Rocha e principalmente 
o convite para participar 

deste importante aconteci-
mento militar para todo o 
estado do Mato Grosso do 
Sul, uma vez que muito em 
breve os municípios esta-
rão recebendo novos poli-
ciais que irão somar com a 
segurança pública de cada 
localidade.

Fernando Barbosa fez 
questão de salientar que a 
visita do Coronel Gil Ale-
xandre da Rocha se tratou 
de algo rotineiro com o Co-
mando Superior da Polícia 
Militar, demonstrando o 
excelente entrosamento en-
tre o Executivo Municipal e 

a Polícia Militar.
Coronel QOPM Gil 

Alexandre da Rocha, ficou 
à frente do 2º Batalhão da 
PM de Três Lagoas por 
um ano, sendo agora res-
ponsável pelo o Comando 
de Policiamento da Área 2 
(CPA-2). Nesse caso, a uni-
dade é composta por três 
batalhões (2°BPM, 5°BPM 
e 13°BPM) e três Compa-
nhias Independentes de 
Polícia Militar (4ªCIPM e 
7ªCIPM e 12ªCIPM).

Por: ASSECOM – As-
sessoria de Comunicação

Na manhã de sexta-
-feira (18), o consultor do 
SEBRAE Fabio Schroeter 
esteve no município de Sel-
víria onde realizou junto ao 
setor de compras da Pre-
feitura Municipal, dentro 
do programa Cidade Em-
preendedora, a entrega do 
Plano Anual de Compras 
(PAC).

O trabalho é desenvol-
vido em conjunto com o se-
tor de compras e licitações 

por meio do levantamento 
de dados e processos licita-
tórios de compras públicas 
com prioridade ao atendi-
mento ao comércio local.

Sobre o PAC: É um re-
sumo de todas as compras 
que o município irá efetuar 
durante o ano. É o instru-
mento que consolida todas 
as compras e contratações 
que o órgão ou entidade 
pretende realizar ou pror-
rogar, no ano seguinte, e 

contempla bens, serviços, 
obras e soluções de tecnolo-
gia da informação.  Através 
deste plano, tanto os en-
volvidos da Administração 
quanto os fornecedores lo-
cais terão acesso a todas as 
informações de licitações 
durante o ano e contempla 
bens, serviços, obras e solu-
ções de tecnologia da infor-
mação.

Por: ASSECOM – As-
sessoria de Comunicação.

Trecho da rodovia MS-
444 que liga Selvíria ao 
entroncamento com a MS-
112, uma extensão de 52 
Km, que embora seja uma 
prerrogativa do Governo 
do Estado, recebeu recen-
temente obras de melhorias 
realizadas pela Adminis-
tração Municipal de Sel-
víria que vem mantendo a 
parceria com o Estado, que 

sempre foi ímpar desde a 
primeira gestão da atual 
administração municipal e 
muito beneficia a popula-
ção.

A rodovia MS-444 é 
um dos principais corre-
dores de acesso dos mora-
dores da área rural para a 
sede do município e me-
rece toda atenção da Ad-
ministração Municipal de 

Selvíria e, o prefeito José 
Fernando juntamente com 
o secretário Alessandro 
Batista Leite, mantém um 
cuidado especial, visando 
a acessibilidade, sendo que 
diariamente, no referido 
trecho, há grande fluxo de 
veículos que transportam 
estudantes e moradores da 
área rural e dos assenta-
mentos Alecrim, São Joa-

quim e Canoas.
“É compromisso nosso 

e sempre temos buscado 
melhorar a acessibilidade e 
com planejamento busca-
mos ver onde é prioridade 
e vamos atendendo dentro 
do possível, sempre com 
muita atenção, respeito e 
responsabilidade que temos 
por todos os moradores do 
município e visitantes. Em 

parceria com o Governo 
do Estado, por meio da 
qual o governador Reinal-
do Azambuja juntamente 
com o secretário Riedel já 
se comprometeu em fazer o 
asfaltamento de um trecho 
da MS-444, onde o municí-
pio de Selvíria faz a manu-
tenção, em média três vezes 
ao ano”, comentou o secre-
tário Alessandro.

Para o secretário muni-
cipal de Transportes Clau-
dinei Bernardo Alves “As 
obras na MS-444 além de 
melhorar a acessibilidade 
dos usuários, também gera 
economia para a Adminis-
tração Municipal com rela-
ção a manutenção dos ve-
ículos que por lá trafegam 
diariamente”, comentou o 
secretário.



Prefeitura realiza ação “Saúde da Mulher” nesta sexta-feira (18)

Água Clara: Prefeitura realiza Dia da Beleza no município

Prefeitura de Água Clara entrega kits maternidade 
por meio do projeto “Doce Espera”

A Prefeitura Municipal 
de Água Clara através da 
Secretaria de Assistência 
Social realizou nesta quin-
ta-feira (17) um momento 
descontraído, relaxante e 
muito divertido para mu-
lheres de Água Clara.

O evento consolidou-
-se como “Dia da Beleza”, 
foram oferecidos gratui-
tamente serviços de gran-
des parceiros do municí-
pio, como: Cabeleireiro ( 
corte, escova, penteados), 
maquiagem profissional, 
design de sobrancelha, ma-
nicure, além de um delicio-
so café da manhã acompa-
nhado de sorteios para as 
participantes.

O evento também con-
tou com a palestra da en-
fermeira Soeli Maia, que 

abordou a saúde da mulher 
em alusão ao março lilás, 
que alerta sobre a preven-
ção ao câncer de colo do 
útero.

A Prefeita, Gerolina 
Alves, esteve presente no 
evento e ressaltou a impor-
tância de elevar a autoes-
tima da mulher “Me sinto 
honrada neste evento, gra-
ta por cada profissional da 
beleza que está abrilhan-
tando e deixando nossas 
mulheres mais confiantes, 
redescobrindo suas for-
ças. Toda mulher é linda e 
merece um tempo para se 
amar e se cuidar”, a prefei-
ta ainda parabenizou toda 
equipe envolvida em fazer 
deste evento um grande 
sucesso!

A Prefeitura de Água 
Clara através da Secreta-
ria Municipal de Assistên-
cia Social em parceria com 
CRAS realizou nesta sexta-
-feira (18) a entrega dos kits 
maternidade por meio do 
projeto “Doce Espera”.

Na tarde desta sexta-
-feira a Secretaria de As-
sistência Social através do 
Centro de Referência da 
Assistência Social reuniu 
gestantes que fazem parte 
do projeto “Doce Espera” 
para a entrega dos Kits e a 
realização de dinâmicas, 
além de um delicioso café 
da tarde em homenagem ao 
mês das mulheres e um bate 
papo com a Assistente So-
cial Tatiana Sousa da Silva 
e com o Psicólogo Adelmo 
De Almeida.

O projeto faz parte do 

PAIF, o Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à 

Família, que é oferecido em 
todos os Centros de Refe-

rência da Assistência Social 
(CRAS) e tem como objetivo 

apoiar as famílias, prevenin-
do a ruptura de laços, pro-

movendo o acesso a direitos 
e contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida. 
As gestantes atendidas pas-
sam por acompanhamento 
da equipe técnica do CRAS.

O Projeto também tem 
o objetivo de orientar e 
proporcionar apoio psicos-
social às gestantes, além de 
esclarecer dúvidas relacio-
nadas à gestação, pós parto 
e direitos.

Na ocasião, a Prefeita 
Gerolina Alves, acompa-
nhou a entrega e ressaltou 
a importância dessas ações, 
“Este momento de conver-
sa com as futuras mamães 
é muito relevante, um am-
biente que traga acolhimen-
to e apoio é fundamental, 
nós queremos que elas sai-
bam que podem contar 
com a administração”.

A Prefeitura de Água 
Clara através da Secretaria 
Municipal de Saúde reali-
zou a ação “Saúde da Mu-
lher” na UPA nesta sexta-
-feira (18).

O evento fez parte do 
cronograma de ações da 
“Semana da Mulher”, fi-
nalizando assim a semana 
festiva com um delicio-
so café da manhã para as 
pacientes presentes, hou-
ve também uma palestra 
alusiva ao mês de março, 
o qual aborda a campanha 
de prevenção contra o cân-
cer do colo do útero, e exa-
mes de preventivos.

Na ocasião estiveram 

presente, a Prefeita Ge-
rolina, o vereador Elizeu, 
a equipe da secretaria de 
saúde, secretários e mulhe-
res do município.

A Prefeita Gerolina res-
saltou a importância dos 
cuidados com a saúde da 
mulher, “ Se a mulher está 
bem de saúde ela cuida dos 
filhos, trabalha e cuida do 
lar, gerando assim o bom 
desenvolvimento de uma 
sociedade, então ela preci-
sa se cuidar para que tudo 
vá bem ; e nosso município 
tem profissionais capacita-
dos para cuidar das nossas 
queridas mulheres”.

Gerciele Lacerda
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS PARA COM-
POR A SUB COMISSÃO TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022
O Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, por intermé-
dio da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO a relaçãonominal 
dos profissionais que apresentaram documentos e se inscreveram para compor a 
subcomissão técnica de que trata o § 4º, artigo 10, da Lei 12.232/2010, conforme 
segue:
Sem vínculo funcional ou contratual com a Prefeitura Municipal:
1. Elenize Ramos Oliveira 
2. Diego Rafael Alves Oliveira
3. Adilson da Costa Selvano
4. Gabriel Freire Torres
5. Jéssica Souza da Silva Torres  
Com vínculo funcional com a Prefeitura Municipal:
1. Márcio Rogério de Almeida Freitas 
2. Ademir Gregório da Silva 
3. Osmar da Silva Mello
4. Almir Rufino dos Santos
Sendo que, após a publicação fica aberto o prazo de impugnação ou questionamen-
to, que deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública 
destinada ao sorteio. Para esclarecimento, qualquer interessado poderá impugnar, 
algum(ns) nome(s) do(s) integrante(s) da relação, mediante fundamentos jurídi-
cos plausíveis, através do e-mail: licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov.br, ou no 
endereço da Prefeitura Municipal,Rua Geraldo da Silva Souza S/Nº, Centro. Fica 
designada a data do dia 01 de Abril de 2022, às 09:00 horas para realizar o sorteio 
dos membros da subcomissão.
Santa Rita do Pardo - MS, 18 deMarçode 2022.
ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
PRESIDENTE DA CPL

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:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  4/2022 - PR

11/2022
11/2022

09/02/2022

Folha:  1/1

       O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a)  ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

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

f )  Fornecedores e Itens Adjudicados:

11/2022
4/2022-PR
PREGÃO PRESENCIAL
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEMENTO DE ( CBUQ ) MASSA ASFALTICA 
COMPOSTO POR CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE APLICAÇÃO A FRIO 20.000 
MIL SACOS DE 25 KILOS CADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO ( TAPA 
BURACO ) 

Sequência: 0

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

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

Dotação(ões): 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (173)

- 004929 - LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI 1 0,0000 366.800,00

1 366.800,00

Santa Rita do Pardo,   17   de  Março   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO

Pregoeiro(a)

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:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  4/2022 - PR

11/2022
11/2022

09/02/2022

Folha:  1/1

       O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a)  ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

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

f )  Fornecedores e Itens Adjudicados:

11/2022
4/2022-PR
PREGÃO PRESENCIAL
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEMENTO DE ( CBUQ ) MASSA ASFALTICA 
COMPOSTO POR CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE APLICAÇÃO A FRIO 20.000 
MIL SACOS DE 25 KILOS CADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO ( TAPA 
BURACO ) 

Sequência: 0

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

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

Dotação(ões): 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (173)

- 004929 - LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI 1 0,0000 366.800,00

1 366.800,00

Santa Rita do Pardo,   17   de  Março   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO

Pregoeiro(a)

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:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  2/2022 - TP

8/2022
8/2022

07/02/2022

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:

8/2022
2/2022-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/03/2022
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA 
PONTE MISTA DE CONCRETO E PERFIL METÁLICO, COM MEDIDAS DE 8,00M DE 
COMPRIMENTO POR 4,40M DE LARGURA LOCALIZADA NA SR 150, KM 45, SOBRE O CORREGO 
CARACOL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

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): 1.002.4.4.90.51.00.00.00.00 (147)

- 003978 - ANSU CONSTRUTORA LTDA 1 0,0000 275.965,93

1 275.965,93

Santa Rita do Pardo,   17   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:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  2/2022 - TP

8/2022
8/2022

07/02/2022

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:

8/2022
2/2022-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/03/2022
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA 
PONTE MISTA DE CONCRETO E PERFIL METÁLICO, COM MEDIDAS DE 8,00M DE 
COMPRIMENTO POR 4,40M DE LARGURA LOCALIZADA NA SR 150, KM 45, SOBRE O CORREGO 
CARACOL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

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): 1.002.4.4.90.51.00.00.00.00 (147)

- 003978 - ANSU CONSTRUTORA LTDA 1 0,0000 275.965,93

1 275.965,93

Santa Rita do Pardo,   17   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:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  2/2022 - TP

8/2022
8/2022

07/02/2022

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):

- 003978 - ANSU CONSTRUTORA LTDA 1 0,0000 275.965,93

1 275.965,93

8/2022
2/2022-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 
MISTA DE CONCRETO E PERFIL METÁLICO, COM MEDIDAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO POR 
4,40M DE LARGURA LOCALIZADA NA SR 150, KM 45, SOBRE O CORREGO CARACOL, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO.

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

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   17   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:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  2/2022 - TP

8/2022
8/2022

07/02/2022

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):

- 003978 - ANSU CONSTRUTORA LTDA 1 0,0000 275.965,93

1 275.965,93

8/2022
2/2022-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 
MISTA DE CONCRETO E PERFIL METÁLICO, COM MEDIDAS DE 8,00M DE COMPRIMENTO POR 
4,40M DE LARGURA LOCALIZADA NA SR 150, KM 45, SOBRE O CORREGO CARACOL, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO.

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

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   17   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
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ACESSÓRIOS & INFORMÁTICA

XEROX
Plastificação - Encadernação

Recarga de Cartucho
Formatação de Computadores

e Acessórios de Informática
em Geral.

BRASILÂNDIA -  MS


