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Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima, como também através do 
portal da transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA JOSÉ GUILHERME JUSTINO DA SILVA
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46.797/2019-01
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação torna público que procedeu a convocação da 2ª colocada no 
certame, a empresa ABRACE SERVICOS DE SAUDE EM DOMICILIO EIRELI, com base 
no art. 4º, XXIII c/c XVI da Lei 10.520/2002, tendo a empresa apresentado proposta 
atualizada e documentos de habilitação de acordo com o Edital, sendo declarada 
vencedora. Os interessados poderão apresentar razões de recurso no prazo de 3 (três) 
dias a contar da data desta publicação.
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA WESLLEY DA SILVA SOARES
Diretor-Geral de Compras e Licitação Pregoeiro

SEGUNDO AVISO DE RETIFICAÇÃO
LEILÃO Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.156/2019-11
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação, torna público aos interessados, o aviso de retificação referente 
a licitação em epígrafe, publicado no dia 26.12.2019 no Diário Oficial da União, nº 249 
– Seção 3, página 106, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 10.057, 
página 67 e Diário Oficial do Município de Campo Grande, nº 5.786, página 17.
Onde constou:
http://transparencia.capital.ms.gov.br/licitacoes/
Passa a constar:
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
As demais informações permanecem inalteradas.
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA DRIELY DE MATOS FURTADO VIEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.880/2019-16
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-
Geral de Compras e Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que 
o recurso administrativo interposto pela proponente MAITE CESARA (GRUPO JAMEELAH 
DANÇAS ÁRABES), em face do certame licitatório em epígrafe foi indeferido, conforme 
despacho decisório da autoridade competente.
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Presidente da Comissão

AVISO DE RESULTADO
CREDENCIAMENTO Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82.880/2019-16 
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação, torna público os proponentes que foram credenciados no evento 
em epígrafe, referente a documentação apresentada para a sessão de 04 de dezembro 
de 2019, sendo o procedimento homologado e o objeto adjudicado pelo Exmo. Senhor 
Prefeito em 02.01.2020. A relação detalhada dos credenciados encontra-se disponível no 
endereço eletrônico http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA MÁRIO JUSTINIANO DE SOUZA FILHO
Diretor-Geral de Compras e Licitação Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80.295/2019-37
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU.
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral 
de Compras e Licitação - DICOM, CONVOCA os representantes das empresas vencedoras 
do certame em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 001/2020, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente aviso, nos termos 
do subitem 10.5 e 10.8 do edital, no ato da assinatura será verificada a regularidade fiscal 
e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no certame, a adjudicatária 
deverá reapresentá-las.
A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada das 08h às 11h e das 13h às 17h na 
Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM/SEGES, sito Av. Afonso Pena, nº 3.297, 
Térreo, Centro, Paço Municipal (informações 67 3314-3267 - ramal: 2507), conforme 
subitem 10.5.1 do edital, e o não comparecimento para assinatura da mesma poderá 
acarretar em sanções previstas em edital.
Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

EDITAL N. 76/2020

O Presidente  do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Campo Grande / MS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei n° 8069/1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais n° 4503/2007 
e suas alterações do Processo de Escolha em Data Unificada, para membros Titulares 
e Suplentes dos Conselhos Tutelares de Campo Grande, para o quadriênio 2020/2023, 
DIVULGA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REAPLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA DE INFORMÁTICA PARA OS CANDIDATOS SUBJUDICE.

DOS CANDIDATOS  CONVOCADOS PARA A REAPLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE 
INFORMÁTICA

1.1. GISNAIDE ENICA DCANO DA SILVA; KLEYTON RIBEIRO DE SOUZA e LIANA MARIA 
MAKSOUD MACHADO.

2. DA REAPLICAÇÃO 

2.1. A prova prática de informática têm caráter exclusivamente eliminatório, sendo o 
candidato considerado “apto” ou “inapto” para o desempenho eficiente das atividades 
do cargo. 

3. DA DATA, HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E LOCAL DA PROVA

3.1. A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA SERÁ REAPLICADA NO DIA 06/01/2020.

3.1.1. LOCAL DA APLICAÇÃO: UNIDERP - RUA CEARÁ, 333, MIGUEL COUTO. 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01, LOCALIZADO NO BLOCO VI – TÉRREO.

3.2. OS CANDIDATOS SUBJUDICE CONVOCADOS PARA A REAPLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA DE INFORMÁTICA DEVERÃO APRESENTAR-SE ÀS 07H30M.

3.3. FECHAMENTO DO PORTÃO 8H.

3.4. Ao candidato subjudice somente será permitida a participação na Reaplicação da 
Prova Prática de Informática na respectiva data, local de convocação horário estabelecido 
neste edital. 

3.4.1. Não será permitida a reaplicação desta prova em outro dia, fora do local designado 
ou em horário diverso do estabelecido neste edital.

4. DA APRESENTAÇÃO PARA A REAPLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA

4.1. O candidato deverá observar a relação de candidatos subjudice convocados para a 
realização da referida prova, disponível nesse Edital de Convocação.

4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para esta prova com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário marcado para sua realização.

4.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, munido de: 
Documento Oficial de Identidade ORIGINAL de um dos documentos relacionados a 
seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; 
Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que 
por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

4.3.1. NÃO serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados.

4.3.2. NÃO serão aceitas cópias de documentos de identidade ou de qualquer documento 
mencionado no item 4.3. ainda que autenticadas.

4.4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza.

4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias da data de aplicação da prova, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio.

4.5.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

4.6. O candidato subjudice que não apresentar Documento Original de Identidade, que 
não comparecer para realizar a referida prova e que for considerado inapto na Reaplicação 
da Prova Prática de Informática, estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

4.7. A condição de saúde do candidato subjudice, no dia de reaplicação da Prova Prática 
de Informática será de sua exclusiva responsabilidade e caso exista a necessidade de se 
ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local 
da prova, sendo eliminado do Concurso Público.

4.8. O local de reaplicação da Prova Prática de Informática será de acesso exclusivo 
dos candidatos subjudice  convocados e da equipe de coordenadores e aplicadores, não 
sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem como aqueles 
que já realizaram a referida prova.

4.9. O candidato subjudice ao ingressar no local de reaplicação da Prova Prática de 
Informática deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico 
que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e 
silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone 
celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook 
ou similares, calculadora, palm-top, relógio de qualquer espécie ou semelhantes, boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares poderá resultar em 
exclusão do candidato do concurso.

5. DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA

5.1. A reaplicação da Prova Prática de Informática terá início a partir das 8h30 e terá a 
duração de 20 (vinte) minutos.

5.2. A Prova Prática de Informática constará de exercícios práticos realizados de maneira 
individual onde será mensurado o domínio que o candidato possui na utilização de 
recursos de informática, compreendendo:

a) Editor de texto;
b) Planilhas de cálculo e texto;
c) Navegação na Internet; 
d) Correio Eletrônico;

5.2.1. A Prova Prática de Informática constará de exercícios que envolverão os aplicativos 
do pacote Microsoft Office na versão 2013.
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5.3. Será considerado apto com avaliação positiva na prova prática de informática, o 
candidato que alcançar de 50 a 100 pontos nas questões propostas.

5.3.1. A Prova Prática de Informática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos, sendo considerado habilitado o candidato subjudice que obtiver pontuação igual 
ou superior a 50 (cinquenta) na somatória das questões propostas.

5.4. NÃO será permitido aos candidatos participantes a utilização de câmeras, celulares, 
filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam registrar, reproduzir ou transmitir 
o conteúdo, resultando a exclusão do candidato do concurso.

6. DOS RECURSOS

6.1. Serão admitidos recursos contra a reaplicação da Prova Prática de Informática, a 
serem interpostos a partir das 00h do dia 07/01 às 23h59m do dia 08/01/2020.

6.1.1. Os recursos deverão ser interpostos via e-mail em anexo com formato PDF.

6.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o e-mail aguiaconcursos@
institutoaguia.org.br

6.3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos 
deferidos e indeferidos, por meio de Edital no site do INSTITUTO ÁGUIA (www.
institutoaguia.org.br)

6.4. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da hora e data estabelecida no item 6.1. neste Edital.

6.5. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados 
não serão apreciados.

6.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato.

6.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome 
do Concurso Público, nome do candidato, número do CPF, endereço eletrônico e o seu 
questionamento.

6.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama, 
telefone, WhatsApp, etc.), fac-símile, telex ou outro meio que não seja o estabelecido 
no item 6.2 deste Edital.

6.7. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá 
eventualmente alterar o resultado que o candidato subjudice  obteve tanto para apto 
como para não-apto.

6.8. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o Resultado 
Final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto neste Edital.

6.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:

6.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
6.9.2. Fora do prazo estabelecido;
6.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente;
6.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos.

6.10. Em hipótese alguma será aceito pedido de vistas de prova, revisão de recurso, 
recurso do recurso ou recurso de Gabarito Final Definitivo.

6.10.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o Resultado 
dos candidatos aptos com as alterações ocorridas em face do disposto neste Edital.

6.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. No dia da reaplicação da prova, NÃO será permitido ao candidato entrar ou 
permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte, 
sob pena de ser excluído do Concurso Público.

7.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios 
com banco de dados, telefone celular, walkman etc.)

7.2.1. Serão fornecidas embalagens para a guarda dos pertences indicados nos itens 
4.9 e 7.2.

7.2.1.1. As embalagens tratadas no item 7.2.1. deverão ser acomodadas embaixo das 
cadeiras. Não podendo ser guardadas em bolsas, sacolas, similares ou junto ao corpo.

7.2.2. As embalagens deverão ser lacradas antes da entrada do candidato na sala de 
prova. E só poderão ser abertas fora do local da aplicação da Prova Prática de Informática.

7.3. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante 
a realização das provas, o candidato nserá automaticamente eliminado do Concurso 
Público.

7.4. Será eliminado do Concurso nesta fase, o candidato que:

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que 
não estiver no local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo 
automaticamente desclassificado;
b) Não apresentar a documentação exigida;
c) Não obtiver o mínimo de aproveitamento dos pontos da prova prática;
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, 
autoridades presentes e/ou candidatos;
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando 
usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.

7.5. O CMDCA e o INSTITUTO ÁGUIA, não se responsabilizarão por perdas ou extravios 
de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos, ocorridos no local de realização da 
prova, nem por danos neles causados.

7.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática de Informática seja 
qual for o motivo alegado.

7.6.1. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato ou repetição das provas, exceto nos casos em que a 

Banca Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocado 
pelo candidato e que tenha prejudicado o seu desempenho.

7.7. O resultado definitivo da Prova Prática de Informática está previsto para ser divulgado 
no dia 09/01/2020, nos sites: CMDCA, DIOGRANDE e www.institutoaguia.org.br
7.8. A Prova Prática de Informática, a critério do INSTITUTO ÁGUIA, poderá ser filmada 
e/ou gravada.

7.9. O candidato subjudice deverá observar as normas, critérios e os procedimentos para 
realização da referida prova, contidos neste EDITAL

7.10. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as 
circunstâncias alegadas, tais como:
alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que 
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, 
sendo que o candidato deverá realizar a referida prova de acordo com a convocação, 
estabelecida pelo INSTITUTO ÁGUIA.

7.11. Os candidatos subjudice com necessidades especiais (PNE) serão convocados para 
realizar a prova e concorrerão em igualdade com os demais candidatos em todos os itens 
de avaliação da prova.

7.12. O candidato que se apresentar no dia da realização da Prova Prática de Informática 
com sinais de embriaguez e/ou de uso de entorpecentes, com alteração da capacidade 
psicomotora ou não, será impedido de realizar a Prova Prática de Informática, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.

7.13. É de inteira responsabilidade do candidato subjudice o acompanhamento da 
convocação para a Prova Prática de Informática.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de 
Convocação para realização da Prova Prática de Informática Retificado.

Campo Grande, 02 de janeiro de 2020

Cons°. Celso José Santos 
Presidente/CMDCA

 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE 

TRANSPORTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
Resultado do Julgamento dos Recursos de Infrações de Transportes

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT/AGETRAN torna 
público o resultado do julgamento de recursos de infrações, observando-se:

I) a especificação dos resultados do julgamento de recursos de infrações é a constante 
no quadro em anexo a este edital, utilizando a seguinte legenda:

PROCEDENTE = ganho de causa
IMPROCEDENTE = perda de causa 

II) das decisões da JARIT cabe recurso em 2ª instância a ser interposto no prazo de 15 
(quinze) dias contados da publicação ou da notificação da decisão, observando-se:

a) da decisão de: IMPROCEDENTE
o responsável pela infração, caso tenha interesse, poderá interpor recurso para a JAJUR/
AGEREG, protocolando na AGETRAN 

b) da decisão de: PROCEDENTE
o Auto de infração será arquivado

Campo Grande, 30 de dezembro de 2019

Willian Alves da Silva
Presidente da JARIT/AGETRAN

ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
Atividade n. Processo n. Auto de Infração Resultado
Transporte Coletivo   22520/2019-84 31718/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   22532/2019-63 31725/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   22534/2019-99 31726/2019-00310 Procedente
Transporte Coletivo   22537/2019-87 31728/2019-00057 Procedente
Transporte Coletivo   22540/2019-91 31731/2019-00056 Procedente
Transporte Coletivo   22573/2019-41 31737/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   22581/2019-79 31741/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   22582/2019-31 31742/2019-00056 Procedente
Transporte Coletivo   22584/2019-67 31743/2019-00056 Procedente
Transporte Coletivo   23031/2019-11 31951/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23032/2019-76 31953/2019-00310 Procedente
Transporte Coletivo   23033/2019-39 31954/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23034/2019-00 31955/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23035/2019-64 31956/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23037/2019-90 31957/2019-00310 Procedente
Transporte Coletivo   23038/2019-52 31958/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23514/2019-17 31024/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23515/2019-80 31025/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23522/2019-45 31962/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23609/2019-21 31978/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23610/2019-19 31979/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   23611/2019-73 31980/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23613/2019-07 31981/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   23615/2019-24 31984/2019-00311 Procedente
Transporte Coletivo   26087/2019-74 30630/2019-00035 Improcedente
Transporte Coletivo   26091/2019-41 30631/2019-00035 Improcedente
Transporte Coletivo   26094/2019-30 30632/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   26156/2019-95 31412/2019-00035 Procedente
Transporte Coletivo   26224/2019-43 32110/2019-00057 Improcedente
Transporte Coletivo   26229/2019-67 32112/2019-00057 Improcedente


