
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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LEr CoMPLEMENÍARN" 24212022 DE 31 DE MARço DE2022.

Alrene Drspostlvo DA LEt coMpLEMENTAR
N.218, DE 25 DE NovEMBRo DE 2019 ouE
'DrsPoE soBRE A REGULAMENTAÇÃo Do
AUxíLro ALTMENTAÇÀo Aos sERvtooRES
púeLrcos oo PoDER ExEcuIvo'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, EStAdO dC
Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal apÍovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 10 O caput do Art.10 da Lei Complementar no 218, de 2019 passa a viger com a
seguinte redação:

Art. lo Fica estabelecido o valor mensal de R$ í50,00 (cento e cinquenta reais) a
título de auxílio alimentação, para os Servidores Públicos Municipais da
Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, nos termos do inciso l, do Art.
149, da Lei Complementar 28, de 19 de abril de 2007 - Estatuto dos Servidoes
Públicos do Poder Executivo.

Art.20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar
de 1o de maio de 2022.

São Gabriel do Oeste, 31 de março de 2022

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - 5ão Gabriel do Oeste/MS - CEP 79 490-o0o
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"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"
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PREFEITURÁ
declaração de díspensa

processo administratavo no Í,2473 12í,22 
Declarâção de Dispensa

Dispensa de Licitação no oL6/ zo22
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Despacho: Sêcretária Municipal dê Educação_ Danie e Souza Emiliani.
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3;. Contratado: CfEE_ Centro de fntegração Empresa_t
3. varor: Rg 43s,ooo,oo ,;:"--.^-t^::meresa-Escola' 

inscrito no .NPJ sob o no 61.6oo.a39/ooor-
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Daniêlle
Sêcretária Mu

souza Emitiani
nicipat de Educaçâo

procuradoria lurídica
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Nlateria enviada por Marilza Grinchowski pitchenin

soàre a concessão dê auxílio

o Sul, faz saber que a Câmara

Prefeito Municipal

Matéria enviada por pablo Henrique Miyahira Roa

UE 'Dispõe sobre a

Art. 10 Fica alterado o caput d
Art.1o Ficâ o Executivo ,rn,.,o 1*. 

1o da Lei lvlunicipal no 1.166, de 2019, que passa a vioer íse,,-,ço ffiinqffi;:TrXJ:.lU:,T:.J,Ãt :..:ffi..ffigl,."""#i!1",S;ff.:#ffil,."f,y[:ifil:,r€ffi
A-rL 20 Ficô alterado o caput do Art. 20 da Lei Municípal no 1.1(
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A?L 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubricação, com seus efeitos a contàr de 10 de maio de 2022.

JEFERSON arra ,OrrOrrjicabriet 
do Oeste_ MS, 31 de março de 2022.
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oEsrE, Estado de Mato Grosso do sur, raz saber que a câmaraArt' 10 0 caput do Art'10 da Lei comprementar 
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Diretor geral de compras
Aviso de Licitação PP O37.2O22

Aviso de Licitação pública
Modalidade Pregão Presencial no O37 / 2OZ2

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Ívunicipal de
Administração e Finanças através de seu Pregoeiro oficial, torna público para conhecimento dos ínteressados que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Prêsencial, do tipo Menor Preço Global, de conformidade com as disposições
da Lei no 10.5ZO/O2, Lei no 8.666/93, de 27/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto
a Contratação de empresa(s) para Aquisição de filtros de ar, filtros de óleo, graxa e lubrificantes Arla-32,
Para atendimento da demanda dos veículos oficiais da SecÍetaria Municipal dé educação de São Gabriel do
Oestê - Ms, no ano de 2O21, em sessão públÍca, às l4:oohs do dia 19 de ÀBRrL de 2oi2, na sala de reuniões,
localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, onde serão recebidos os envelopes dà proposta comercial e documentaçãó
de habilitação.
Pâsta do Edital retira-se no sitei wn w,saogabriê|.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste - MS, 30 de Março de 2.022,
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras
AVISO DE LICTTAçÃO PúBLICA

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO O35/2O22
A Prefeitura f\4unicipal de São Gabriel do oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal
de Administração, através de seu Preqoeiro oficial, torna público para conhecimento dos inferessados que fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de conformidade com as disposições da
Lei no 10.520/02, Lei no 8.666/93, de 2l/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edjtal, com o obejeto a sãleção
da Proposta mais vantajosa pâra a AdministraÉo Pública, visando aquisição de gêneroj alimenticios
para serem utilizados no Progrâma dê ÂlimentaÉo Escolar, para o ano Lêtivo de 2022, em atêndimento a
Secretaria MuniciPal de Educação de São Gabriel do Oeste- lls , em sessâo pública, às od:OO hs do dia 19 de
Abril dê 2022, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, no 1.211, São Cubriet do Oeste - ttS, onOe
serão recebidos os envelopes de propostê comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital rêtira-se no sitei www.saogabriêl.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste - MS, 31 de março de 2.022.
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Dirêtor geral de compras
Aviso de Licitação PP 036.2022

Aviso de Licitação Pública
Republicação por Incorrêção

Modalidade Pregão Presencial no 03612íJ22
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, através de seu pregoeiro oficial, tornapúblico para conhecimento dos interessados que Íará realizar Iicitação na mâdulidrd" de úgão-presencial, áo tipà
Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei no to.52o/02, Lei no 8.666/93, de 2tl06/g!, e suas
alterações posteriores e pelo Êdítal, com a finalidade de Seleção de proposta'mais vantajosa para a administração
pÚblica, visando a aquisição de Ambientes de Rápida Implantaião - eÀl áeverá atender addifeiencial de rapidez i6ódiaq)-associado a eficiência para o imediato atendimento as demandas junto as escolas da Rede Municipal de Educação
de São Gabriel do Oeste, quer seja para a necessidade em disponibilizar de forma imediata para suprir as vagas
existentes para a comunidade com a ampliação das unidades escolares, onde se verifica um déficit de atendime-nto
no Ensino Fundamental, em especial na Educação Infantil, bem como, na inclusão das turmas de 6 anos nas escolas
d-e ensino fundamental, atendendo ainda aos aspectos da melhoria, sequrança e conforto térmico da infraestrutura
física, como condição necessáriã para o acolhimento ao alunado oá roima sálrbru qu", veàadeiramente, facilitàÁ
desenvolvimento de suas pote ncialida des, em conformidade com o Termo de Referência, ám itenoimento a secretariade Educação, em sessão públicê, irs o8:o0hs do dia 14deabrildezo2z, na sala'de reuniões, tocallzada à RuàMartimiano Alves Dias, no 1.211, São Gabriel do oeste - MS, onde s"rão r.c.bidos os envetojÀ de proposta comerciaie documentação de habilitação.
São cabriel do Oeste - MS, 31 de Março de 2,022.
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão
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JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

llatéria enviada por pablo Henrique Miyahira Roa


