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JC

Em busca de recursos 
federais para Bataguassu, 
o prefeito Akira Otsubo 
(MDB) está cumprindo 
agenda em Brasília desde 
terça-feira, dia 29 de março, 
e visitando parlamentares.

Akira esteve reunido 
com o senador Nelsinho 
Trad (PSD) e também foi 
recebido pelos assessores 
das senadoras Simone Te-
bet (MDB) e Soraya Thro-
nicke (PSL). Na ocasião, 
Akira esteve reunido ain-

da com o deputado fede-
ral Beto Pereira (PSDB) e 
assessores orçamentários 
dos deputados federais Fá-
bio Trad (PSD), Dr. Luiz 
Ovando (PP), Vander Lou-
bet (PT) e Rose Modesto 
(PSDB).

Entre os pedidos do 
Executivo Municipal estão 
a destinação de Emendas 
Parlamentares para diver-
sas áreas (saúde, educação, 
infraestrutura, etc).

Akira destacou que o 

contato em Brasília é muito 
importante para garantir 
apoio e destinação de re-
cursos que ajudarão a de-
senvolver vários projetos 
no município. “Foram di-
versas agendas muito pro-
dutivas em busca de par-
cerias e recursos para que 
possamos realizar um tra-
balho com mais eficiência, 
proporcionando qualidade 
de vida para a nossa popu-
lação", comentou o prefeito.

Em Brasília, prefeito Akira Otsubo 
se reúne com parlamentares em 

busca de recursos federais

Regivaldo Carvalho disputará título 
mundial dos penas no dia 15 de abril 
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Contatos:

O brasilandense 
Regivaldo Fernandes 
Carvalho de 27 anos 
erradicado nos Estados 
Unidos há 07 anos vem 
escrevendo seu nome 
na história do MMA 
internacional.

Após 18 anos de 
muitos desafios e trei-
namento duro, Regi-
valdo Carvalho no dia 
15 de abril de 2022 no 
Hard Rock Hotel Cas-
sino em Atlantic City 
estará disputando o tí-
tulo mundial do Cage 
Fury edição 107. Regi-
valdo Carvalho enfren-
tará Blake Bilder pelo 
cinturão do peso-pena, 
dia 15 de Abril. Essa 
luta vale título mun-
dial.  É o momento de 
ouro do nosso lutador 
de MMA Reginaldo 
Carvalho chegar ao top 
do mundo. 

Atualmente residin-
do em Danbury Con-

nect localizada ao lado 
de New York. Regival-
do é filho de Tereza 
Fernandes Carvalho e 
Expedito Antônio Car-
valho.

Antes de chegar aos 
Estados Unidos, Regi 
foi para Curitiba-PR 
em busca de realização 
de seus sonhos e dias 
melhores onde iniciou 

no mundo do MMA 
obtendo grandes con-
quistas. 

Ao chegar na ter-
ra do Tio San o jovem 
sonhador foi acolhido 

pelo lutador do UFC, 
o brasileiro Glover Tei-
xeira (Campeão Mun-
dial Meio Pesado do 
UFC) que se tornou seu 
grande amigo. Glover 
sensibilizado com a for-
ça de vontade, carisma 
e humildade o integrou 
a sua equipe  Teixeira 
MMA Fitnes.

Regi já obteve 06 vi-
tórias no Bellator um 
evento de nível mun-
dial que tem os maio-
res lutadores de MMA 
do planeta. Sua vitória 
mais importante foi 
que aconteceu no dia 02 
de outubro na Philadel-
phia cidade do famoso 
Hockey Balboa, onde 
Regi venceu o lutador 
Timothy Keone Tevês.

Seu maior objetivo 
é se tornar campeão 
mundial em um dos 
dois maiores eventos de 
lutas marciais mistas 
que é o  Bellator e UFC.

Regi em suas vitó-
rias sempre agradece 
aos pais, seu amigo 
Glover e equipe e sem-
pre manda um abraço 
ao povo de Brasilândia, 
sua terra natal aon-
de viveu uma infância 
humilde mais sempre 
recebendo muito amor 
de seus pais, familiares 
e amigos.

Biografia
Regivaldo Fernan-

des Carvalho nas-
cido em 19-01-1994 
Natual de Bra-
silândia – MS 
Filho de Tereza Fernan-
des Carvalho e Expedi-
to Antônio Carvalho. 
Irmãs: :Vanuza Fernan-
des Carvalho e Rozia-
ne Fernandes carvalho  
Com 10 para 11 anos 
iniciou nas artes mar-
ciais:  karatê em  2005 
com o professor Wil-
son Alves (Wilson Ca-
poeira)

Deus é bom o tempo todo. Mas para percebermos 
Sua bondade, precisamos ativar a nossa percepção. 
São em nossas experiências diárias que comprova-
mos a bondade de Deus! E Ele se revela nas mínimas 
coisas!

É verdade que nossa fé não é produto das nossas 
experiências diárias, pois a Bíblia mesmo declara que 
a fé é dom de Deus (Efésios 2.8). Deus, entretanto, 
espera que cada dia vivido neste mundo seja visto por 
nós como oportunidade para experimentarmos o po-
der da nossa fé nele. 

Experiência é o conhecimento ou aprendizado 
obtidos através da prática e da vivência. É o modo 
de aprendizado adquirido sistematicamente, sendo 
aprimorado com o passar do tempo. A experiência é 
uma lanterna dependurada nas costas que ilumina o 
caminho já percorrido, fornecendo nova perspectiva 
e outros parâmetros para se vivenciar o futuro com 
esperança e segurança.

O teólogo holandês Edward Schillebeeckx afirma: 
"O cristianismo não é uma mensagem na qual se deve 
crer, mas uma experiência de fé que se transforma 
numa mensagem." Eu tenho sido tocado com a men-
sagem do Salmo 34.8: “Procure descobrir, por você 
mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que 
encontra segurança nele!”.

Eu vejo, nesse texto, um chamado especial a cada 
um de nós: “descobrir em nossa experiência diária o 
Deus verdadeiro da Bíblia. Esta atitude gera em nós 
uma mudança radical: “olhar para cada pessoa, cada 

situação, cada momento histórico para vivenciarmos 
o quanto Deus é confiável e como podemos crer nele”. 
Nossa forma de viver deve gerar em nós o conheci-
mento pessoal que em todo tempo Deus é bom.  E 
tal experiência gera em nós uma fé ainda maior. Essa 
fé comprovada na nossa caminhada diária encherá 
de segurança nosso coração independentemente das 
pessoas, circunstâncias ou recursos pessoais. Perce-
be?

Quero desafiá-lo a comprovar a bondade de Deus 
em pelo menos três áreas da vida. 

Comprove em sua própria experiência como Deus 
é bom orando. Jesus é claro sobre os resultados da sua 
bondade manifestada através da nossa oração. Ele 
afirma em Mateus 6.6: “...vá para seu quarto, feche a 
porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu 
Pai, que vê no secreto, o recompensará”. 

Comprove em sua própria experiência como Deus 
é bom meditando diariamente na sua palavra. O Sal-
mo 1.3 revela os resultados da bondade de Deus na 
nossa experiência diária: “Ele é como uma árvore 
plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de 
dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca 
murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas 
atividades”. 

Comprove em sua própria experiência como Deus 
é bom praticando o ato de dar. Jesus é claro sobre o 
nível da experiência que esta prática gera em Lucas 
6.38: “Deem, e lhes será dado: uma boa medida, cal-
cada, sacudida e transbordante será dada a vocês”. 

Como percebemos, Deus arquiteta e ordena as 
circunstâncias a fim de possibilitar a nós experimen-
tá-lo em cada situação da vida e constatarmos pesso-
almente que ele é bom e confiável.

Por isso, olhe para esse momento que você está vi-
vendo como uma oportunidade de vivenciar Deus. Vale 
atentar mais uma vez para o convite do salmista: “Pro-
cure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é 
bom. Feliz aquele que encontra segurança nele!”.

1- Leia: Salmos 34.8
2- Conecte-se com Deus: Senhor, não quero que 

meu coração seja endurecido e eu não perceba a Sua 
bondade em todos os momentos da minha vida. Aju-
da-me, Senhor. Amém!

3- A fé em prática: Em que sentido você tem com-
provado a bondade de Deus?

Pr Jacó - Igreja Missionária de Maringá-Pr

Aproximando-se de Deus

Regivaldo Carvalho disputará título mundial dos penas no dia 15 de abril 
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Selvíria: Prefeito Fernando e deputado Gerson Claro se 
reúnem com Riedel e discutem pavimentação da MS-444

Parceria entre Selvíria e Grupo Onça Pintada beneficia mulheres do município

Água Clara foi o 6º município que mais gerou empregos no MS em fevereiro

REVISÃO DA VIDA TODA. Direito Previdenciário.

Na quarta-feira (23), 
o prefeito de Selvíria, José 
Fernando Barbosa dos San-
tos e o deputado estadual 
Gerson Claro se reuniram 
com o secretário de Estado 
de Infraestrutura, Eduardo 
Riedel, para acompanhar o 
processo de licitação para 
pavimentação da rodovia 
MS-444, trecho que liga 
o município de Selvíria a 
Inocência, possui cerca de 
46 quilômetros e é impor-
tante para o escoamento de 
eucalipto na região. Apesar 
de ainda não haver um va-

lor determinado em con-
trato, a estimativa é que a 
intervenção custe em torno 
de R$ 50 milhões.

“Estamos felizes porque 
o andamento do processo 
está bem adiantado e temos 
certeza de que essa obra, tão 
importante para a região, 
será anunciada em breve”, 
comemorou Gerson Claro. 
De acordo com ele, além de 
ajudar a abastecer três as-
sentamentos (Alecrim, São 
Joaquim e Canoas), a pavi-
mentação dessa via também 
auxilia para desafogar o flu-

xo de outras estradas como 
a MS-158 e a 262.

Para o prefeito José 
Fernando, o Governo do 
Estado tem consciência da 
importância dessa obra 
não apenas para Selvíria, 
mas para todo o entorno. 
“Sabemos da sensibilidade 
do governador Reinaldo 
Azambuja e de toda a sua 
equipe, que tem trabalhado 
muito pelo desenvolvimen-
to estrutural e econômico 
dos municípios”, frisou o 
prefeito Fernando.

Por: ASSECOM

Ação realizada na sex-
ta-feira (25), na Unidade 
de Saúde da Família “Célio 
Moura da Silva”, atendeu 
mulheres de todo o municí-
pio, que na ocasião tiveram 
a oportunidade de realizar 
exames importantes para 
a prevenção e detecção do 
câncer de mama, inclusive 
foi disponibilizado veículo 
para garantir o transporte 
para as mulheres residen-
tes nos assentamentos e 
área rural do município. A 
ação ocorreu por meio da 
parceria entre o município 
de Selvíria e o Grupo Onça 
Pintada.

Segundo a responsá-
vel técnica da unidade e 

a coordenadora de ESF’s 
(Enfermeira Patrícia e En-
fermeira Daiana), foram 
realizados 67 exames entre 
avaliação clínica das ma-
mas, ultrassom e coletas 
de preventivo, ressaltando 
que: “Quando recebemos o 
diagnóstico do câncer, cos-

tumamos repensar a vida, 
em como devemos valo-
rizar os momentos com a 
família e com os amigos. 
Mas para podermos des-
frutar disso tudo, precisa-
mos cuidar bem da nossa 
saúde. No caso do câncer 
de mama ou colo de útero a 

prevenção da mortalidade 
passa pelo diagnóstico pre-
coce. Por isso estas ações e 
parcerias são importantes 
para orientar e facilitar o 
acesso a exames de quali-
dade”, comentaram.

Presentes na ação, o 
prefeito José Fernando Bar-
bosa dos Santos e o secre-
tário municipal de Saúde 
Edgar Barbosa dos Santos 
e o coordenador de se-
cretarias José Antonio de 
Souza Junior, ressaltaram o 
compromisso com a Saúde 
da população. “Temos tra-
balhado incansavelmente 
para melhorar cada vez 
mais a nossa Saúde, tanto 
na parte estrutural quanto 

no atendimento à popu-
lação. Esse é um compro-
misso nosso e que estamos 
cumprindo a risca porque 
entendemos que Saúde 
deve ser o carro chefe de 
qualquer Administração, 
pois ela cuida da vida das 
pessoas, nosso bem mais 
precioso”, disseram.

Também estiveram 
presentes o vereador An-
tonio Francisco da Silva 
(Tonhão), que intermediou 
junto ao prefeito Fernan-
do, pedindo prioridade ao 
deputado estadual Paulo 
Corrêa para atender nossa 
população e o secretário 
municipal de Transportes 
Claudinei Bernardo Alves.

Sobre o Grupo Onça 
Pintada: Criado em 2001, o 
Grupo Onça Pintada é uma 
Organização Não Gover-
namental (ONG), instituí-
da como Associação Civil 
sem fins lucrativos, que de-
senvolve em Mato Grosso 
do Sul programas de pre-
venção de combate ao cân-
cer de mama. Após perder 
a mãe e outros familiares 
em decorrência de câncer, 
o deputado Paulo Corrêa 
desenvolveu o desejo de 
criar o projeto para orien-
tar mulheres sobre como 
prevenir o aparecimento 
da doença.

Por: ASSECOM

De acordo com a divul-
gação do Caged (Cadastro 
Geral dos Empregados e 
Desempregados), nessa 
semana, referente ao mês 
de fevereiro, o cenário de 
abertura de novos postos 
de trabalho formal foi posi-
tivo para Água Clara, com 
214 novas vagas. Com es-
ses números, o município 
foi o 6º maior gerador de 
empregos no Mato Grosso 

do Sul no mês de fevereiro, 
e no acumulado de janeiro 
e fevereiro de 2022, Água 
Clara ocupa a 8ª posição, 
com 263 postos de traba-
lho criados formalmente.

Puxados pelas gigan-
tes do ramo de eucalipto, 
como Celulose e MDF, 
Água Clara ainda contou 
com novas vagas aber-
tas nas outras unidades 
industriais instaladas no 

município, e também no 
comércio local. A área de 
serviços teve indicadores 
positivos nesses dois pri-
meiros meses do ano.

A prefeita Gerolina Al-
ves comemorou os resulta-
dos positivos deste início 
de ano, o que prova, na 
prática, que a economia do 
município está vencendo 
as dificuldades impostas 
pela pandemia do Coro-

navírus, e também que as 
ações da administração no 

apoio aos empreendedores 
estão no caminho certo.

“Ficamos felizes com 
esta notícia, que prova que 
Água Clara está na direção 
correta do desenvolvimen-
to econômico, com geração 
de empregos e renda, e nos 
estimula ainda mais a tra-
balhar na busca de novas 
oportunidades de trabalho 
para nossa população”, co-
memorou a prefeita.

Gerciele Lacerda

A revisão consiste em in-
cluir no cálculo da sua apo-
sentadoria para os períodos 
contributivos de toda a sua 
vida.

A aposentadoria era cal-
culada apenas com as 80% 
maiores contribuições para o 
INSS a partir de julho de 1994, 
já no plano real. 

Com a Reforma da Pre-
vidência a nova regra calcula 
a média de todas as contri-
buições para o INSS também 
a partir de julho de 1994. 
 

Com isso, todas as contribui-
ções antes de 1994 não en-
tram no cálculo, prejudicando 
quem ganhava bem antes de 
1994 e passou a ganhar menos 
ou não contribuir para o INSS 
depois de 1994.

O que muda com a revisão 
é que todas as contribuições, 
mesmo as anteriores a 1994, 
entram no cálculo da aposen-
tadoria.

A Revisão da Vida Toda 
beneficia quem se aposentou 
entre 29/11/1999 e 13/11/2019 
e possui contribuições para o 

INSS mais altas antes de 1994, 
ou mesmo aqueles que dimi-
nuíram ou pararam de contri-
buir por algum tempo para o 
INSS após 1994.

A Revisão da Vida toda 
pode trazer benefícios a muitos 
brasileiros aposentados, mas 
antes de entrar com a revisão 
na justiça federal é preciso:

Realizar o cálcu-
lo para ter certeza que a 
revisão é boa para você; 
Encontrar um advogado de 
sua confiança para ingres-
sar com a ação (fique atento 

com quem promete milagres, 
no direito trabalhamos com 
possibilidades e não certezas). 
O STF vai julgar novamente a 
tese, e ficará muito mais fácil 
você conseguir a Revisão da 
Vida Toda. 

Quem tem di-
reito a esta revisão? 
Qualquer pessoa que re-
ceba algum dos benefí-
cios abaixo, concedidos até 
13/11/2019, desde que não 
tenha passado 10 anos da 
data do início do benefício: 
Aposentadoria por tem-

po de contribuição. 
Aposentadoria por idade. 
Aposentadoria especial. 
Aposentadoria por invalidez. 
Auxílio doença. 
Pensão por morte.

Mas CUIDADO com 
a DECADÊNCIA, o prazo 
pra dar entrada na Revisão 
da Vida Toda é de 10 anos, a 
partir do mês seguinte ao do 
recebimento do primeiro be-
nefício. 

Andréa Aparecida Silva 
Mendes. Advogada. OAB/SP 
441.475
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MS: Governo investe mais R$ 8,3 milhões em obras de 
infraestrutura que vão beneficiar quatro cidades

Primeira Dama e Secretária de Assistência Social discutem implantação 
de Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

A Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação 
recebeu a certificação do município de Santa Rita do Pardo/ MS

Para melhorar a qualidade 
de vida da população e fortale-
cer a economia local, o Governo 
do Estado vai investir mais R$ 
8,3 milhões em obras de infra-
estrutura, que vão beneficiar as 
cidades de Dourados, Rochedo, 
Bandeirantes e Rio Negro. São 
obras de pavimentação, drena-
gem e construção de ponte de 
concreto. Elas foram publicadas 
nesta quinta-feira (31), no Diário 
Oficial do Estado.

Em Dourados será feita a pa-
vimentação e drenagem em ruas 
dos bairros Jardim Parati, Jar-
dim Ayde, Jardim Piratininga, 
Jardim Porto Belo e na Rua dos 
Caiuás. O valor do investimento 
será de R$ $ 3.063.641,33. A em-
presa que vai realizar a obra terá 
o prazo de 360 dias para con-
cluir os trabalhos. O contrato foi 

assinado e resta agora apenas a 
ordem de serviço para início das 

atividades.
Já o município de Rio Negro 

vai receber pavimentação e dre-
nagem nas vias públicas do Bair-

ro Alto, que vai contar com um 
investimento de R$ 2,3 milhões. 
O prazo para concluir esta obra 
será de 180 dias (6 meses).  O ob-
jetivo é qualificar a infraestrutu-
ra urbana da cidade e assim dar 
melhores condições aos mora-
dores do local.

Também foi assinado con-
trato para construção de ponte 
de concreto sobre o córrego Bar-
reiro, na rodovia MS-340, que 
vai dispor de uma extensão de 
40 metros e 10 (metros) de lar-
gura. Ela será implantada nos 
limites dos municípios de Ro-
chedo e Bandeirantes. Para isto 
o Governo do Estado vai investir 
R$ 2,98 milhões.

Estes investimentos em in-
fraestrutura urbana e na quali-
ficação da logística do Estado, 
ajudam a economia local e me-

lhoram o escoamento da pro-
dução. “O Governo do Estado 
prioriza obras estruturantes que 
mudam, de efeito imediato, a 
vida da população.  São inicia-
tivas que vão trazer o bem-estar 
ao povo e ainda fortalecer a eco-
nomia”, descreveu o secretário 
de Infraestrutura, Eduardo Rie-
del.

O governador Reinaldo 
Azambuja destaca que as obras 
de infraestrutura urbana tive-
ram o aval dos prefeitos e lide-
ranças de cada cidade. "Quem 
conhece a realidade do seu mu-
nicípio é o prefeito, são os vere-
adores, e com isso garantimos 
que a rua certa seja asfaltada, 
o bairro mais necessitado seja 
atendido e assim o correto dire-
cionamento dos recursos”.  

Leonardo Rocha, Subcom

A implantação de uma 
Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para Mu-
lheres em Três Lagoas está a 
cada dia mais perto de se tor-
nar realidade. Nesta semana, a 
Secretária Municipal de Assis-
tência Social, Vera Helena Ar-
sioli Pinho, acompanhada da 

primeira-dama Leide Daya-
ne Franco Ferreira, reuniu-
-se com os representantes do 
Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul para discutir a 
introdução deste serviço no 
Município.

Um dos principais ob-
jetivos da Coordenadoria 

Municipal é a promoção dos 
direitos das mulheres e a luta 
contra a violência doméstica, 
um movimento que vem ga-
nhando força nas ruas e que 
aos poucos vai tomando o seu 
lugar nas políticas públicas.

A Secretária Vera Hele-
na ressaltou que “desde 2017, 

quando assumiu a gestão, 
trabalha com planejamento 
de ações efetivas em busca da 
emancipação humana e social.

E a implantação da Co-
ordenadoria será uma grande 
conquista, otimizando o tra-
balho em rede e o trabalho 
já desenvolvido pelo CRAM 

(Centro de Referência Espe-
cializado de Atendimento à 
Mulher Vítima de Violência) 
reinaugurado em março de 
2020”.

Participaram do encontro 
com a secretária e a primei-
ra dama os representantes do 
Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul, Sérgio de Paula 
(Casa Civil), Eduardo Rocha 
(Sec. de Governo e Gestão Es-
tratégica), Luciana Azambuja 
Roca, Subsecretária de Políti-
cas Públicas para Mulheres e 
a Diretora de Enfrentamento 
à Violência da SPPM, Melânia 
Araújo Pandolfi.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social Trabalho e 
Habitação recebeu a certifi-
cação do município de Santa 
Rita do Pardo/ MS pela Fren-
te Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 

Assembleia Legislativa do Es-
tado de MS, juntamente com a 
UNIGRAN e FUNDESPOR-
TE. 

Durante o ano pandê-
mico de 2021 a Prefeitura de 
Santa Rita do Pardo, através 

da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e 
Habitação/SEASTH, manteve 
os trabalhos remotos com o 
público do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos/SCFV, visando 

os cuidados e as normativas 
de saúde. A administração 
priorizou o atendimento aos 
idosos, mantendo as partici-
pações em todos os eventos e 
valorização da pessoa idosa, 
bem como a  participações nos 

“Jogos da Melhor” na cidade 
de Três Lagoas e a adesão ao 
Pacto Nacional de Implemen-
tação dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

O prefeito Dr. Lúcio Costa 
agradeceu aos profissionais e 

equipe envolvida nos projetos 
e enfatiza o compromisso com 
o cuidado e valorização da 
Pessoa Idosa.
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

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:

CONCORRÊNCIA P/ ALIENAÇÃO

Nr.:  1/2022 - CA

16/2022
16/2022

25/02/2022

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:

16/2022
1/2022-CA
Concorrência para Alienação
30/03/2022
30/03/2022
ALIENAÇÃO DE 01(UM) LOTE COM 02 (DOIS) IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA DO PARDO - MS, CONSTITUÍDOS DE LOTES DE TERRAS, SEM EDIFICAÇÃO, 
CONSTANTE NAS MATRÍCULAS Nº 13.261 E Nº 13.262, AMBOS REGISTRADOS  NO OFICIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BATAGUASSU.

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).

- 004950 - FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA 1 0,0000 101.500,00

1 101.500,00

Santa Rita do Pardo,   30   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:

CONCORRÊNCIA P/ ALIENAÇÃO

Nr.:  1/2022 - CA

16/2022
16/2022

25/02/2022

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):

- 004950 - FRIGOLON FRIGORIFICO LTDA 1 0,0000 101.500,00

1 101.500,00

16/2022
1/2022-CA
Concorrência para Alienação
30/03/2022
ALIENAÇÃO DE 01(UM) LOTE COM 02 (DOIS) IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA DO PARDO - MS, CONSTITUÍDOS DE LOTES DE TERRAS, SEM EDIFICAÇÃO, CONSTANTE NAS
MATRÍCULAS Nº 13.261 E Nº 13.262, AMBOS REGISTRADOS  NO OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE BATAGUASSU.

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

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   30   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022
DISPENSA Nº 12/2022
O Município de Santa Rita do Pardo-MS, por intermédio da Presidente da CPLJ do 
Município e membros da comissão, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2022, 
cujo objeto é a Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultu-
ra Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme solicitação da Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer.  

Data de Abertura: 18/04/2022 as 09h e 00min (Horário Oficial de Brasília).
 O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Portal da Transparência do município 
www.santaritadopardo.ms.gov.br ou no Centro Político Administrativo de Santa Rita do 
Pardo – MS, na sala de Licitações, situada na Rua Geraldo da Silva Souza S/Nº, Centro. 
Solicitar informações pelo telefone (67) 3591-2511 ou através do e-mail: licitacaosrp@
santaritadopardo.ms.gov.br.
Santa Rita do Pardo-MS, 30 de Março de 2022.
ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
PRESIDENTE DA CPLJ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2021
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Gulart & Cia Ltda. – EPP
CONTRATADA: Oliveira & Mafra Hortifrutigranjeiros Ltda. – ME
CONTRATADA: TSS Transportes Comércio Importação e Exportação Ltda.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios.
VENCEDORES:
Gulart & Cia Ltda. – EPP – Itens: 2,4,5,7,11,15,16,18,20,23,24,25,26,28,30,32,33,34,
37,38,39,40,44,46,47,48,49,50,53,54,59,61,64,67,68,72,75,76,78,79,81,82,84,85,89,92
,93,95,97,98,103,104,105,106,107,108,112,113.
Oliveira & Mafra Hortifrutigranjeiros Ltda. – ME – Itens:
9,12,14,27,29,35,41,42,43,51,52,56,57,58,60,66,69,70,80,83,87,88,90,91,94,99,100,10
1,102,110,114,115,116.
TSS Transportes Comércio Importação e Exportação Ltda. – Itens:
01,03,06,08,10,13,17,19,21,22,31,36,45,62,63,71,73,74,77,86,96,109,111,117.
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA: 16 de Dezembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante
Sra. Fernanda Martins Faustino de Lima Almeida pela Contratante
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante
Sra. Zenilda Gregório de Souza pela Contratante
Sr. Roberto dos Santos Barboti pela Contratante 
Sr. Marcelo Gulart pela Contratada
Sr. Antonio Oliveira Alves pela Contratada
Sr. Celso Rodrigues Ferreira pela Contratada

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TERMESTRAL DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 171/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2021
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Edson Souza Dias - ME
CONTRATADA: T Cardoso da Silva Mecânica - ME 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto O REGISTRO FORMAL DOS MENORES 
PREÇOS OFERTADOS para Futuro e Eventual Prestação de Serviços de Mecânica 
para Veículos pesados sendo: Serviços de Torno, Solda e Mecânica para Máquinas, 
Caminhões, Tratores, Implementos Agrícola e ônibus para atender as solicitações das 
Secretarias do Município de Santa Rita do Pardo/MS.
VENCEDORES:
Edson Souza Dias - ME – Itens: 1,2,3,4,8,9 e 10.
T Cardoso da Silva Mecânica - ME – Itens: 5,6,7 e 11.
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA: 21 de Dezembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS:Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sr. Juliano Paixão Ferrerpela Contratante.
Sr. Roberto dos Santos Barboti pela Contratante.
Sra. Fernanda Martins Faustino de Lima Almeida pela Contratante
Sr. Edson Souza Dias pela Contratada.
Sr. Tiago Cardoso da Silva pela Contratada. 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2022
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Ricardo Silva Giglio Junior 55759084968
OBJETO: prestação de serviço na realização de capacitação e treinamento para os tra-
balhadores do SUAS – Órgão Gestor, Equipe de Referencia dos Serviços, Programas e 
Projetos de Proteção Social Básica  e Especial e rede Sócio Assistencial.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
VIGÊNCIA: 28 de Março de 2022 a 28 de Janeiro de 2023
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 – Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação 
08.122.0025-2.027 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DATA: 28 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lucio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sra. Zenilda Gregório Vicente pela Contratante.
Sr. Ricardo Silva Giglio Junior pela Contratada.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2021

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADAS: Osmar da Silva Mello - ME
OBJETO: 1.1.1 – PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº. 019/2021, por 12 
(doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29 de Março de 2022 a 29 
de Março de 2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei nº. 8.666 de 1993.
1.1.2 – REVISAR os valores contratuais, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea 
“d”, e § 5º, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, em razão da correção pelo índice 
Geral de Preços de Mercado – da Fundação Getulio Vargas – IPCA, com o índice acu-
mulado nos últimos doze meses em mais 10,54%, aumentando o valor contratual
VALOR: R$ 53.722,44 (cinquenta três mil setecentos vinte dois reais e quarenta quatro 
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02 – Poder Executivo
02.04 – Secretaria de Administração e Governo
04.122.0002-2.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle e Gestão
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
DATA: 23 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATÁRIOS: Sr. Lucio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante
Sr. Osmar da Silva Mello pela contratada
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
SANTA RITA DO PARDO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700 - CENTRO 
CEP: 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS 

TELEFONES: (67) 3591-1122 - 3591 1486 
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br 

                                   

 
 
 

PORTARIA Nº 017, DE 21 DE MARÇO DE 2022. 
 

   O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO 
– ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
  
   R E S O L V E: 
 
ARTIGO 1.º - Conceder FÉRIAS REGULAMENTARES a servidora KÁTIA DE SOUZA 
MORENO AMORIN, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1386137 SSP/MS e inscrita no 
CPF/MF, sob n.º 000.839.521-79, ocupante do cargo de ‘Técnico em Assuntos Legislativos’, 
Nível IV, do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo – 
MS, que exerce o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Administração, Símbolo 
DAS III, referente ao período aquisitivo compreendido entre 11/01/2021 a 10/01/2022, a serem 
gozadas no período entre 29/03/2022 a 07/04/2022, com retornos as suas funções em 
08/04/2022. 
 
ARTIGO 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ARTIGO 3.º - Revogam – se as disposições em contrario.  
 
Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo – Estado de 
Mato Grosso do Sul, 21 de março de 2022. 

REGISTRA-SE ,               PUBLIQUE-SE ,                         CUMPRA – SE  
 

CÍCERO ALVES DA SILVA 
Presidente 

 

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO MURAL LOCALIZADO NO ÁTRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL NA DATA ACIMA ESPECIFICADA. 

 
CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS 

1ª Secretário 


