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EDITAL 018/2021
CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS - 2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, Estado de Mato Grosso do Sul, EDERVAN GUSTAVO SPROTTE, no uso das 
atribuições sob a égide da Lei Federal n. 11788/2008, torna pública a abertura de cadastro de interessados para, na 
qualidade de estagiários, executar as funções inerentes a suas respectivas formações juntos as Secretarias Municipais, 
para o ano de 2021, conforme dispõe o presente Edital e seu anexo. 
1. DO OBJETIVO 
1.1 O projeto bolsa de estágio tem por objetivo de oferecer ao estudante a oportunidade de vivenciar na prática os 
conhecimento que recebem na sua instituição de ensino visando o desenvolvimento profissional, à contextualização 
curricular e a compreensão de seu papel na vida social, desenvolvendo a cidadania e a conscientização dos estudantes 
através de sua inserção em atividades nas áreas de administração pública, saúde, educação, assistência social, cultura, 
esporte, turismo, tecnologia da informação, engenharia civil, direito, dentre outras. 
1.2 Os profissionais da Administração pública, realizarão ações colaborativas com o intuito de treinar os estudantes 
para competências do mercado de trabalho, especialmente no seguimento das atividades públicas, de modo que esse 
aprendizado ajuda na formação integral do aluno. As áreas de estágio que a administração se propõe a disponibilizar 
obedece a lista de áreas de interesse, anexo único deste edital. 
2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
2.1 O Banco de Dados de Estagiários será regido por este Edital, e sua execução fica sobre a responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Administração . 
2.2 O Cadastro de Estagiários, destina-se a compor banco de dados para contratação de acordo com o surgimento das 
vagas no decorrer do ano, para as modalidades ofertadas no Edital. 
2.3 O estágio desenvolvido no âmbito do Município de Bandeirantes – MS, tem por objetivo proporcionar aos alunos 
regularmente matriculados nas instituições de ensino médio, ensino técnico ou ensino superior, a oportunidade de rea-
lização de estágio remunerado, observando a disponibilidade orçamentária para a concessão de bolsas. 
2.4 O estágio a que se refere o presente edital é de caráter não obrigatório e não vinculativo. 
2.5 O estágio não gerará, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre o estagiário e o Município de Bandeirantes/
MS. 
2.6 A vigência do Termo de Compromisso de Estágio terá validade de no mínimo 6 (seis) meses e será realizado confor-
me declaração de matrícula atualizada, que deverá constar o período letivo, podendo ser prorrogado por até no máximo 
24 (vinte e quatro) meses. 
2.7 A contratação de estagiários dependerá da existência de convênio vigente entre a Instituição de Ensino e o Agente 
Integrador. 
2.8 A jornada de atividade em estágio será definida de acordo com o horário de atendimento do local de estágio, deven-
do constar no Termo de Compromisso, sendo compatível com as atividades escolares, observada a carga horária legal 
(de no mínimo 20 horas/semanais e no máximo 30 horas/semanais). 
3. DAS INSCRIÇÕES: 
1. Os interessados deverão realizar suas incisões através do Website  https://bandeirantes.ms.gov.br/v2/
cadastro-de-estagiarios/ , no período das 07h00min do 01 de setembro de 2021 até as 23h59min do 12 de 
setembro de 2021. 
2. Será permitido apenas um cadastro por estudante, aquele que realizar mais de um cadastro será con-
siderada apenas a última inscrição. 
4. DOS REQUISITOS: 
4.1 Os candidatos devem ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos; 
4.2 Estar cursando ensino médio tradicional, ou curso técnico ou ensino superior tecnológico, licenciatura ou bacharela-
do, de acordo com a exigência da vaga de estágio pretendida de acordo com a lista de áreas de interesse, anexo único 
deste edital; 
4.3 Não possuir bolsa de pesquisa e/ou extensão remunerada; 
4.4 Ter disponibilidade para dedicação mínima de acordo com a carga horária da vaga de estágio pretendida; 
4.5 Não possuir parentesco de até 2º grau com gestores municipais; 
4.6 Possuir as seguintes características desejáveis: 
a) liderança; 
b) facilidade de comunicação e diálogo; 
c) trajetória de envolvimento participativo na comunidade; 
d) mobilização, afinidade e disposição para lidar com as tecnologias; e, 
e) competência na interpretação de textos. 
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4.7 Correlação comprovada entre as atividades pretendidas com a área de formação escolar do estagiário; 
4.8 Concordar expressamente com a carga horária e o horário de estágio a serem fixados conforme conveniência do 
Município; 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO: 
5.1 Após estudante que for chamado para compor o quadro de Estagiários do Munícipio de Bandeirantes, deverá apre-
sentar a seguinte documentação para sua contratação: 
a. Cópia da cédula de identidade (RG) e do CPF; 
b. Cópia de comprovante de matrícula e/ou frequência escolar; 
c. Fotografia 3x4 recente; 
d. Comprovante de Residência atual; 
e. Numeração do PIS/PASEP. 
6. DA BOLSA AUXÍLIO 
6.1 O estagiário do ensino médio, médio técnico ou superior, receberá durante o período em que estiver atuando no 
estágio, uma bolsa auxílio, conforme discriminado abaixo: 

ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA DIÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VALOR BOLSA AUXÍLIO 

Ensino Médio 04 horas 20 horas R$ 450,00 
Curso Técnico 04 horas 20 horas R$ 450,00 

Ensino Superior 06 horas 30 horas R$ 675,00 
7. DAS ATRIBUIÇÕES: 
7.1. Serão deveres dos estagiários selecionados: 
I. respeitar o horário determinado para a realização dos trabalhos, que será sempre fixado no turno oposto ao 
letivo; 
II. preparar-se para desenvolver adequadamente o seu trabalho; 
III. respeitar os compromissos assumidos; 
IV. ser atento, responsável e solidário, tendo disposição para trabalhar em equipe; 
V. respeitar, quando for o caso, o caráter confidencial e reservado das informações que envolvem o trabalho. 
8. DO DESLIGAMENTO 
8.1 Ocorrerá o desligamento do estagiário quando: 
I. Por reprovação do estudante; 
II. Pela não comprovação da matrícula e da frequência escolar/acadêmica de 75% (setenta e cinco por cento) de 
aproveitamento; 
III. Pela transferência do estagiário para outro curso; 
IV. Pela transferência do estagiário para outra Instituição de Ensino; 
V. Pela conclusão, trancamento ou abandono de curso; 
VI. Pela comprovação de falsidade ou de omissão de informações por parte do estagiário; 
VII. Pelo não cumprimento das normas municipais que regem o estágio; 
VIII. Quando não apresentar desempenho satisfatório no exercício do estágio. 
9.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
1. O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza e não gera qualquer vínculo 
empregatício, não fazendo jus, portanto a benefícios, férias e outras obrigações de outros regimes de contratação; 
2. Fica assegurado que as pessoas portadoras de deficiência terão no mínimo o percentual de 10% (dez 
por cento) das vagas oferecidas. 
3. O contrato administrativo será firmado pelo Município e o estagiário por intermédio de Agente integrador 
conveniado com a Prefeitura. 
4. O candidato não deve ter pendência jurídico-financeira para abertura de conta pessoal em instituição 
financeira. 
5. O não cumprimento por parte do candidato das exigências contidas nesse edital implicará na desclassi-
ficação do mesmo. A falsidade documental implicará na eliminação do candidato do presente Cadastro. 
6. A lista de inscritos no presente edital será publicado no Diário Oficial do Município. 
7. Após o encerramento das inscrições a Secretaria Municipal de Administração, reserva-se no direito de 
entrevistar os candidatos selecionados para identificar a compatibilidade do perfil do candidato à vaga ofertada. 
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8. Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração. 

Bandeirantes – MS, 31 de agosto de 2021. 
EDERVAN GUSTAVO SPROTTE 

PREFEITO MUNICIPAL 
EDITAL 018/2021 

ANEXO ÚNICO 
ÁREAS DE INTERESSE PARA BANCO DE DADOS 

- ENSINO MÉDIO 
•	 Estudantes do Ensino Médio com 16 anos completos – Período Matutino; 
•	 Estudantes do Ensino Médio com 16 anos completos – Período Vespertino. 
•	 Estudantes do Ensino Médio com 16 anos completos – Período Noturno. 

- MÉDIO TÉCNICO 
•	 Estudante do Curso Técnico em Enfermagem; 
•	 Estudante do Curso Técnico em Laboratório; 
•	 Estudante do Curso Técnico em Farmácia; 
•	 Estudante do Curso Técnico em Saúde Bucal; 
•	 Estudante do Curso Técnico de Auxiliar de Dentista; 
•	 Estudante do Curso Técnico Agrícola; 
•	 Estudante do Curso Técnico em Agropecuária; 
•	 Estudante do Curso Técnico em Informática. 
•	 Estudante do Curso Técnico em Recursos Humanos. 

- NÍVEL SUPERIOR 
•	 Acadêmico do Curso de Administração de Empresas; 
•	 Acadêmico do Curso de Gestão Pública; 
•	 Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis; 
•	 Acadêmico do Curso de Direito; 
•	 Acadêmico do Curso de Engenharia Civil; 
•	 Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 
•	 Acadêmico do Curso de Enfermagem; 
•	 Acadêmico do Curso de Fisioterapia; 
•	 Acadêmico do Curso de Agronomia; 
•	 Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária; 
•	 Acadêmico do Curso de Enfermagem; 
•	 Acadêmico do Curso de Educação Física; 
•	 Acadêmico do Curso de Licenciatura (Artes, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Biologia, Física, Química, 
Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia); 
•	 Acadêmico do Curso de Psicologia; 
•	 Acadêmico do Curso de Nutrição; 
•	 Acadêmico do Curso de Serviço Social; 
•	 Acadêmico do Curso de Análise de Sistemas; 
•	 Acadêmico do Curso Ciência da Computação. 
•	 Acadêmico do Curso Publicidade e Propaganda. 
•	 Acadêmico do Curso Jornalismo. 

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2021 
O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações e Contra-
tos, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nos termos da legislação perti-
nente: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de gestão de gerenciamento de manutenções corretivas 
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e preventivas, através de software de gerenciamento via web (internet), com o fornecimento de bens de consumo, 
substituição de peças e demais materiais para a frota de equipamentos e maquinários à disposição da administração 
do Município Bandeirantes - MS. 
EXECUÇÃO: Indireta; 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global; 
ADJUDICAÇÃO: menor taxa ou maior desconto 
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, deverão ser entregues até o dia 15 de Setembro de 2021 
às 08:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Presidente Arthur Bernardes nº 300 
– Centro, neste Município, onde também poderão as interessadas ler e/ou obter o Edital contendo as especificações e 
bases da licitação. 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante ou através do e-mail: licitacao@
bandeirantes.ms.gov.br no site: http://web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_
bandeirantes 
Bandeirantes-MS, 31 de Agosto de 2021. 

SEBASTIÃO THIAGO PEREIRA FERREIRA 
Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações e Contra-
tos, por intermédio do seu pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados que a licitação supra agendada 
para 31 de Agosto de 2021 às 08:00 hs, FOI DECLARADA DESERTA, por não acudir interessados, nas REPETI-
ÇÃO DOS ITEN: 03. 

Sebastião Thiago Pereira Ferreira 
Pregoeiro 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N° 172/2021 

Comunico a homologação do Processo Licitatório 172/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 056/2021, 
que tem com objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de insumos para restauração 
funcional dos pavimentos, visando às necessidades da Secretaria de Obras, Gestão Urbana e Habitação do 
Município de Bandeirantes - MS, conforme nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, fica 
como vencedora a empresa: MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA. 
Bandeirantes, 31 de Agosto de 2021 

EDERVAN GUSTAVO SPROTTE 
Prefeito Municipal 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. 
Ficam os fornecedores abaixo relacionada convocadas para no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da publicação 
desta convocação, efetuar assinatura do contrato, no prédio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes-MS, situada na Rua 
Arthur Bernardes, nº 300, Centro, nesta cidade, no horário das 7:00h às 13:00h, devendo, o representante, na ocasião, 
estar munido de procuração, bem como dos demais documentos necessários. 
Fornecedores: 
VALDIRENE APARECIDA PEREZ DOS SANTOS DA SILVA – CPF: 557.384.191-20
OLGA APARECIDA GREGÓRIO SOARES – CPF: 230.520.231-87 
MARIA SOCORRO FERRAS LEITE – CPF: 562.766.051-15 
PAULO SERGIO DA SILVA – CPF: 012.129.281-99 
MANOEL MESSIAS SANTOS CAMARGO – CPF: 280.964.168-47 
Bandeirantes-MS, 31 de agosto de 2021. 

Queila Feliciano Alves da Silva 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2021 

O Pregoeiro do Município de Bandeirantes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 3º, inciso IV da Lei 
10.520 de 17 de Julho de 2002, ADJUDICA o valor em favor da empresa vencedora do torneio licitatório como segue, 
segundo o resultado do Pregão Presencial 041/2021, empresa vencedora: ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI , Valor 
de R$ 324.000,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais). 

Bandeirantes, 31 de Agosto de 2021 
SEBASTIÃO THIAGO PEREIRA FERREIRA 

Pregoeiro 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N° 130/2021 

Comunico a homologação do Processo Licitatório 130/2021 na modalidade Pregão Presencial nº 041/2021, que tem 
com objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria / fiscalização / consultoria 
/ supervisão / assistência para elaboração de projetos civil e de infraestrutura e gestão de convênios nas esferas do 
Governo Federal e Governo Estadual, para atender o Município de Bandeirantes - MS, conforme critérios, especificações 
e necessidades, constantes nos ANEXOS I e II – Termo de Referência - Proposta de Preço, parte integrante do Edital , 
conforme nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, fica como vencedora a empresa: ENGELUGA 
ENGENHARIA EIRELI . 
Bandeirantes, 31 de Agosto de 2021. 

EDERVAN GUSTAVO SPROTTE 
Prefeito Municipal 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N° 041/2021 

O Município de Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial nº 041/2021 , que versa sobre Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria / Fiscalização / Consultoria / Supervisão / 
Assistência para elaboração de projetos civil e de infraestrutura e gestão de convênios nas esferas do Governo Federal 
e Governo Estadual, para atender o Município de Bandeirantes - MS, conforme critérios, especificações e necessidades, 
constantes nos ANEXOS I e II – Termo de Referência - Proposta de Preço, parte integrante do Edital . Conforme 
os mandados judiciais acostados no processo administrativo, realizada em 24/08/2021, com início às 08:00 horas, 
sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item, a licitante: ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI 
, inscrita no CNPJ sob o n° 22.034.572/0001-24 , com o valor de Valor de R$ 324.000,00 (Trezentos e Vinte e 
Quatro Mil Reais). 

Bandeirantes/MS, 31 de Agosto de 2021. 
SEBASTIÃO THIAGO PEREIRA FERREIRA 

Pregoeiro 

RETIFICAÇÃO
EDERVAN GUSTAVO SPROTTE, PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES , ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL , no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 44 da Lei Orgânica Municipal , comunica que foram efetua-
das as correç ões abaixo referente à PORTARIA N. 402, DE 13 DE AGOSTO DE 2021. 
Retifica-se a redação da Portaria n. 402, de 13 de agosto de 2021, publicado na Imprensa Oficial do Município na Edição 
nº 1805, de 30 de agosto de 2021, nos seguintes termos: 
ONDE CONSTOU : 
[...] a contar seus efeitos retroativos de 2/8/2021 a 1/1/2021. 
PASSA A CONSTAR: 
[...] a contar seus efeitos retroativos de 2/8/2021 a 1/2/2021. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
                   Republica-se, para constar as correções, a Portaria n. 402, de 13 de agosto de 2021. 

Bandeirantes – MS, 31 de agosto de 2021. 
EDERVAN GUSTAVO SPROTTE 

Prefeito Municipal 
PORTARIA N°. 402/2021 – BANDEIRANTES – MS, 13 DE AGOSTO DE 2021. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com o art. 44, inc. V, da Lei Orgânica do Município. 
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RESOLVE: 
CONCEDER 6 (seis) meses consecutivos de Licença-Prêmio à servidora SOLANGE ÂNGELA MOREIRA, ocupante do 
cargo de AAO III – Assistente de Administração, pertencente ao Quadro Efetivo de Pessoal desta Prefeitura, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração, referente aos períodos aquisitivos 2011/2016 e 2016/2021, com fulcro no art. 
102 da Lei Municipal nº 280, de 11 de janeiro de 1991, a contar seus efeitos retroativos de 2/8/2021 a 1/2/2022. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

EDERVAN GUSTAVO SPROTTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 
PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES -1848, CENTRO,BANDEIRANTES/MS. 

LICITAÇÃO /N.º: DISPENSA N.º 009/2021 
PROCESSO: 009/2021 

OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK 2.200 V.A. VISANDO ATENDER O SERVIDOR (COMPUTA-
DOR CENTRAL, DE SISTEMAS, SOFTWARE, E ARMAZENAMENTOS DE DADOS) E 01 HD 
EXTERNO PORTÁTIL 2 TB PARA AUXILIAR NA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/MS. 

EMPRESA VENCE-
DORA: MARCELINO BESERRA NETO - ME 

VALOR TOTAL : 7.738,00 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA(S) CAMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, em BANDEIRANTES, Email 
-camaraband@yahoo.com.br, segunda-feira, 30 de agosto de 2021. 

ANA LAURA P. XIMENES 
PRES. COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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