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Projeções da con-
sultoria MB Associados 
indicam que o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de 
Mato Grosso do Sul deve 
liderar o crescimento en-
tre os estados com agro-
negócio forte. De acordo 
com levantamento divul-
gado no fim de semana 
pela Folha de S. Paulo, 
com o avanço dos preços 
das commodities, parte 
dos estados produtores 
deve se beneficiar com 
a alta nos preços desses 
produtos ao longo da 
pandemia. No acumula-
do de 2020 a 2022, Mato 
Grosso do Sul tem pro-
jeção de crescimento de 
4,9%, seguido por Tocan-
tins, com 4,7%, e Goiás, 
4,5%.

O governador Reinal-
do Azambuja disse que a 
projeção do PIB mostra 
a força da economia do 
Estado, resultado do de-
sempenho das atividades 
econômicas e da solidez 

fiscal. “A expansão da 
economia é fundamental 
ao crescimento, amplia 
as janelas de oportuni-
dade, gera emprego, gera 
renda e promove o desen-
volvimento social. Nesse 
conjunto é importante o 
papel do Estado como in-
dutor do desenvolvimen-
to, para que a economia 
cresça é preciso também 
uma gestão equilibrada, 
responsável e transpa-
rente. É assim que Mato 
Grosso segue crescendo, 
com segurança e oportu-
nidades”.

Para o governador, 
reformas administrati-
va, previdenciária e fiscal 
implementadas ao lon-
go dos últimos sete anos 
tornaram Mato Grosso 
do Sul um Estado equi-
librado financeiramente, 
capaz de cumprir obri-
gações básicas, como o 
pagamento de salários 
do funcionalismo e ainda 
fazer investimentos. Rei-

naldo Azambuja lembra 
que os bons indicadores 
sociais, como os índices 
de emprego, são reflexo 
do crescimento econômi-
co, da resposta do setor 
produtivo, da crescente 
taxa de abertura de no-
vos empreendimentos. 
“A política de desenvol-
vimento tem que olhar 
em todos os segmentos, 
nada acontece por acaso, 
é fruto do esforço con-
junto, de vontade política 
e ações concretas”, diz o 
governador.

Para 2022, a estima-
tiva da MB Associados 
de crescimento do PIB 
de MS é de 1,4%. No mês 
passado, o Boletim Fo-
cus, editado pelo Banco 
Central com base em le-
vantamentos da Tendên-
cia Consultoria, já havia 
sinalizado avanço do 
PIB regional, atribuin-
do a MS uma previsão 
de crescimento de 1,6%. 
De acordo com a Con-

sultoria do BC, o Pará 
deve crescer 3,1%, Mato 
Grosso e Rondônia de-
vem crescer 1,8% e Mato 
Grosso do Sul tem pre-
visão de crescimento de 
1,6%. No ano passado o 
PIB de MS registrou cres-
cimento de 3,1%, depois 
de amargar retração de 
-1,6% em 2020.

Para a MB Associa-
dos, o impacto da valo-
rização das commodities 
na pandemia já indicava 
o avanço do PIB nos esta-
dos atrelados ao agrone-
gócio. Outro ponto po-
sitivo para Mato Grosso 
do Sul é o setor florestal. 
Assim como o Espírito 
Santo, Mato Grosso do 
Sul conta com uma base 
forte de celulose, que 
também tem o efeito da 
valorização das commo-
dities na taxa de cresci-
mento da economia.

Dados mais recentes 
do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-

tatística) sobre o PIB dos 
estados são referentes a 
2019. A MB busca esti-
mar o desempenho com 
a pandemia em curso nos 
anos seguintes.

No caso do PIB na-
cional, os resultados já 
conhecidos vão até 2021. 
Conforme o IBGE, o in-
dicador despencou 3,9% 
no país em 2020. Após a 
queda no ano inicial da 
pandemia, houve alta de 
4,6% em 2021. Em 2022, 
a MB projeta uma estag-
nação do PIB nacional. 
Ou seja, a expectativa é 
de variação nula, de 0%.

No acumulado de 
2020 a 2022, 15 unida-
des da Federação —14 
estados e o Distrito Fe-
deral— devem registrar 
variação superior à do 
PIB brasileiro, segundo 
a MB. Em relação a este 
ano, a maior alta previs-
ta é para o Tocantins, de 
1,7%, após projeções de 
recuo de 1,6% em 2020 

e de avanço de 4,6% em 
2021. Na sequência, apa-
recem Mato Grosso do 
Sul e Goiás. Em ambos 
os casos, o crescimen-
to esperado em 2022 é 
de 1,4%. Já no acumula-
do, a maior alta deve ser 
de Mato Grosso do Sul 
(4,9%) seguido por To-
cantins 4,7%)

Ranking da produção
Levantamento Sis-

temático da Produção 
Agrícola (LSPA) do 
IBGE aponta que entre 
as unidades da Federa-
ção, Mato Grosso lidera 
como o maior produtor 
nacional de grãos, com 
uma participação de 
30,8%, seguido pelo Pa-
raná (13,8%), Rio Gran-
de do Sul (9,2%), Goiás 
(10,4%), Mato Grosso do 
Sul (8,3%) e Minas Gerais 
(6,5%), que, somados, re-
presentaram 79,0% do 
total nacional.

Edmir Conceição, 
Subcom

Ações de Governo contribuem para liderança de 
MS no PIB, puxado pelo Agronegócio
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°037/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2022
Participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.
O Município de Santa Rita do Pardo - MS, através doseu Secretário 
Municipal de Administração e Governo, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, cujoobjeto é a Contratação de Empresa 
Especializada para Locação de Tenda 10x10, com piso de madeira 
com revestimento de ferro e demais especificações para atender a 
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECEL do Mu-
nicípio de Santa Rita do Pardo - MS, em conformidade com o Edital, 
ETP, Termo de Referência e demais anexos. 
Data de Abertura: 29/04/2022 as 11h:00min (Horário Oficial de Bra-
sília).
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Portal da Transpa-
rência do Município: www.santaritadopardo.ms.gov.br  ou no Centro 
Político Administrativo de Santa Rita do Pardo — MS, na Sala de Li-
citações, situada na Rua Geraldo da Silva Souza S/N°, Centro. Soli-
citar informações pelo telefone (67) 3591-2511 ou através do e-mail: 
licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov.br. 
Santa Rita do Pardo – MS, 11 de Abril de 2022. 
JULIANO PAIXÃO FERRER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022
DISPENSA Nº 05/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRI-
CULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSI-
DADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL E FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
– SECEL.
DESPACHO DE REVOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de sua competência e tendo como prer-
rogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como: 
Considerando a necessidade de readequação do Edital e seus anexos 
referente a estimativa de quantidades solicitadas no processo em re-
ferência, para o ano em curso;
DECIDE: Tendo como princípio o interesse da Administração e a 
conveniência e oportunidade administrativa, REVOGAR o certame 
licitatório objeto da Chamada Pública nº. 01/2022, determinando a 
remessa dos autos à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER – SECEL, para ter ciência da presente decisão 
e para que sejam revistas as quantidades estimadas através de suas 
solitações, termo de referência, estudo técnico preliminar e demais 
anexos que compõem o processo, para futura abertura de novo pro-
cedimento licitatório.
Publique-se. 
Ao fim, arquive-se.
Santa Rita do Pardo – MS, 03 de Março de 2022.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°036/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2022
Participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.
O Município de Santa Rita do Pardo - MS, através doseu Secretário 
Municipal de Administração e Governo, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, cujoobjeto é a Contratação de Empresa 
Especializada para Desenvolvimento, Suporte, Manutenção e Hos-
pedagem do Site do Município de Santa Rita do Pardo - MS, em con-
formidade com o Edital, ETP,Termo de Referência e demais anexos. 
Data de Abertura: 29/04/2022 as 09h:00min (Horário Oficial de Bra-
sília).
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Portal da Transpa-
rência do Município: www.santaritadopardo.ms.gov.br  ou no Centro 
Político Administrativo de Santa Rita do Pardo — MS, na Sala de Li-
citações, situada na Rua Geraldo da Silva Souza S/N°, Centro. Soli-
citar informações pelo telefone (67) 3591-2511 ou através do e-mail: 
licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov.br. 
Santa Rita do Pardo – MS, 11 de Abril de 2022. 
JULIANO PAIXÃO FERRER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DECRETO Nº 087/2.022, DE 11 DE ABRIL DE 2.022.
“ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES 
PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS QUE MENCIONA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, Prefeito de Santa Rita do 
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno exercício de seu car-
go, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o Feriado Nacional do dia 15 de abril deste ano, 
consagrado às comemorações da Paixão de Cristo;
CONSIDERANDO o Feriado Nacional do dia 21 de abril (Dia de 
Tiradentes);
CONSIDERANDO que o Ponto Facultativo proporciona redução do 
custeio da Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização do fluxo de pes-
soas nos órgãos públicos;
CONSIDERANDO o princípio da precaução e a necessidade de to-
mada de medidas que contribuam na contenção da disseminação da 
covid-19;
D E C R E T A:
ARTIGO 1º- Fica declarado ponto facultativo nas repartições públi-
cas municipais, nos dias 14 e 22 de abril do corrente exercício de 
2022.
ARTIGO 2º- As disposições constantes do artigo anterior não se apli-
cam aos serviços que por sua natureza não permitam paralisação, as-
sim considerados os de Saúde Pública, Limpeza Pública e demais 
atividades essenciais.
Parágrafo único. Nos dias de ponto facultativo poderá ser instituído 
plantão, nos casos julgados necessários, a critério dos titulares dos 
órgãos da Administração Direta e Indireta.
ARTIGO 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as eventuais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2022.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO 
Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo, 
Mural de Publicidade e

Diário Oficial do Município.
JULIANO PAIXÃO FERRER
Secretário de Finanças e Planejamento – SEFIP
Secretário de Administração e Governo – SEAG

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO AO SEGUNDO TERMO DE FO-
MENTO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA 
RITA DO PARDO E O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PAR-
DO/MS
TERMO DE FOMENTO COM INEXIGIBILIDADE DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
SANTA RITA DO PARDO - MS 
CNPJ: 03.228.626/0001-48 
Endereço: Rua Padre Tadeu Kolodziejyk, nº 424 – Centro – Santa 
Rita do Pardo – MS.
Objeto Proposto: Repasse de recursos financeiros para custear despe-
sas com material de consumo voltado à manutenção e atendimento às 
pessoas com necessidades especiais - Gêneros alimentícios, material 
de escritório, material de limpeza e higiene.
Valor do Repasse: R$ 24.895,25 (vinte e quatro mil oitocentos e no-
venta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Período: Exercício de 2022.
Tipo da Parceria: Fomento.
Processo nº: 002/2022
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 30, inciso VI, e art. 32 da Lei Federal 
nº 13.019/14.
O Município, por intermédio do Sr Prefeito Municipal no uso de suas 
atribuições legais, em consonância com os termos do art. 32, §§1º e 
2º, da Lei nº 13.019/2014, torna pública a Inexigibilidade de Chama-
mento Público para Organização da Sociedade Civil (OSC) referente 
à celebração de termo de parceria entre o Município de Santa Rita 
do Pardo-MS e a Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo-MS, 
voltada a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 
qual seja, promover a manutenção e atendimentos às pessoas com 
necessidades especiais, que envolve a transferência de recursos fi-
nanceiros no valor de R$ 24.895,25 (vinte e quatro mil oitocentos e 
noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), à referida organização 
da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos 
autos do Processo Administrativo nº 002/2022.
Registre-se e publique se, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta 
publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão 
do art. art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, que deverão ser efetu-
adas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Rita 
do Pardo, situado à Rua Geraldo da Silva Souza, s/nº, Bairro Novo 
Horizonte, CEP 79690-000, e posteriormente ser enviadas ao Prefeito 
Municipal. 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo-MS abre o prazo de 05 
(cinco) dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer 
impugnação, que deve ser dirigida ao Prefeito Municipal da Prefeitu-
ra de Santa Rita do Pardo-MS.
Qualquer impugnação deve ser respondida em 05 (cinco) dias a con-
tar da data do protocolo da impugnação.

Santa Rita do Pardo – MS, 12 de Abril de 2022.

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito de Santa Rita do Pardo/MS


