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

AÉ. ío Fica instituída a "Semana Municipal do Campo Limpo" no Município de São
Gabriel do Oeste, a ser referenciada, anualmente, do dia 18 a 25 de agosto.

AÍt.20 A "Semana Municipaldo Campo Limpo" destina-se a conscientizar a população
sobre a necessidade de ser realizada a logística reversa das embalagens vazias de
defensivos agrícolas, assegurando a destinação ambientalmente correta das
embalagens primárias de defensivos agrícolas comercializados, com vistas à
preservação amb iental.

AÉ. 30 Na "Semana Municipal do Campo Limpo", podem ser desenvolvidas ações
destinadas à população, com os seguintes objetivos e finalidades:

I - Alertar e promover a ampla divulgação do tema nos meios de comunicação,
respeitando o disposto nas normas regulamentadoras pertinentes a matéria;

ll - Realizar ações integradas e atividades, visando a conscientização dos
agricultores, pecuaristas, canais de distribuição e revenda, fabricantes e a sociedade
civil, sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da logística
reversa;

lll Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas,
envolvendo a população, órgãos públicos, instituições públicas e privadas, visando
ampliar o debate sobre o tema;

IV - Estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a concretização de
ações, programas e projetos na área da educação ambiental, sobre a importância da
correta manipulação e destinação das embalagens vazias dos defensivos agrícolas.

Art. 40 A semana ora instituída passa a constar no calendário oficial do Município.

AÉ. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Dispõe sobre a Instituição da semana Municipal do campo Limpo, no Município de são Gabriel do oeste'

o pREFErro MUNrcrpAL DE sÃo GABRTEL Do oEsrE, Estado de Mato Grosso do sul, faz saber que a câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :

Art, 10 Fica instituída a "semana Municipal do Campo Limpo" no Município de São Gabriel do Oeste' a ser referenciada'

anualmente, do dia 18 a 25 de agosto'

Art. 20 A ..semana Municipal do Campo Limpo" destina-se a conscientizar a população sobre a necessidade de ser

realizada a logística à*.ru das embalagens vazias de defensivÀágrícotas, assegurando a destinação ambientalmente

correta das embalagens primárias de aereniivos agrícolas .o*"i.úÍrudos, com úistas à preservação ambiental'

Art. 30 Na ..Semana Municipar do campo Limpo,,, podem ser desenvorvidas ações destinadas à popuraÇão, com os

seguintes objetivos e finalidades:

I _ Arertar e promover a ampra divurgação do tema nos meios de comunicação, respeitando o disposto nas normas

regulamentadoras pertinentes a matéria; 
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II _ Realizar ações integradas e atividades, visando a conscientização dos agricurtores, pecuaristas, canals c

e revenda, fabricanteí e a sociedao" .ruir, 
"rã[;; ; i;il;ância de seguir o. pro.eái.enros corretos e participar da

logística reversa;

III - Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações integradas, envolvendo a população, órgãos públicos'

iÂrtitrçoãi públicas e privad'as, visando ampliar o debate sobre o tema;

IV _ Estimuraç sOb o ponto de vista sociar e educacional' a concretização de- ações, programas e projetos na área da

educação ambientar, sobre a importância oã ió.reta maniputaiaà " 
ãáltinuçao das embàlagens vazias dos defensivos

agrícolas.
Art. 4o A semana ora instituída passa a constar no calendário oficial do Município'

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'
São Gabriel do Oeste, MS, 10 maio de 2A22'
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Aviso de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial no OStl2O22

A prefeitura Municipar de são Gabrier do oeste, Estado ao laJg Grosso do sur por soricitação do serviço Autônomo

de Agua e Esgoto - sÀÃÉzsão, ãiravé. a"êu'piãào"lro ofi..iur,ioinà púulico-para conhecimento dos interessados

que fará realizar licitação na modalidaae ae pregaãÉiesenciat, do tipo M"nor P-reço por Lote, de conformidade com as

disposições da Lei n"-ió.szoro2, Lei no s..ãoalii, de2r/06/g.3,;;;;r arteraçõeó posreriores e pelo Edital, visando a

sereção de propost, -"i"'r.ntajosa p.ir'áÉu"icípio uirâna"ãcontrãtação de empresa especializada na

prestação de serviços de borracharia nos veículos de p"q;"t";4dio e irande porte da frota do Serviço

Autônomo de Agua e Esgoto de são eaúri"t ao oeste: M3 - SAAE, por um período de 12 (doze) meses

, em sessão púbrica,'1..ôi-:óó nsdoiialrae ú ro ae=zo:l, na sará àe reuniões, rocarizada à Rua Martimiano

Alves Dias, no 1.211, São Gabriet oo ourtFilil?E r"Eo ,."ãáoiàot os envelopes de proposta comercial e

documentação de habilitação'

Pasta do Edital retira-se no site: www'saogabriel'ms'gov'br

são Gabriel do oeste - MS, 13 de Maio de 2'022'

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

FUNDAçÃo DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍpro oe sÃo GABRIEL DO OESTE MS - F

Despacho de Homologação - PP o4O'2O22

Processo Administrativo no 35L6 I 2íJ22

Processo Licitatório no O7412ÍJ22

Pregão Presencial no O4Ol2022

objeto: Aquisição de produtos !íquidos para a Lavarrçreria hospitarar _do -Hospitar 
Municipal rosé valdir

Antunes de otiveira, em atendimento ã}ünaãçao oe saúãe púúiica do Município de são Gabriel do oeste -

FUNSAÚDE.

Encerrado o Procedime
fundamento nas Leis no

- BERNARDI EIRELI E

UNSAUDE

nto licitatório em referência, apos cumpridas todas as fases

ró,sáôlioo2 e Lei no 8.666/ Ôs, nououoGo seu resultado' ten

,PP, inscrita no CNPJ sob o no 06'980'587lOOOt'zg' para todos

legais e administrativas, com
do como vencedora a EmPresa:

os ltens lote O1 com valor,total

266lms. com, br/assomasu

16 de maio de2022


