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Associação 
Asilo São 
João Bosco

31/05/
2019

03.708.120/0
001-36

Inscrição de 
n.35

Atualização 
de inscrição 
de Serviço

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional 
na Modalidade 
Instituição 
de Longa 
Permanência 
para Idosos.

Centro de 
Promoção 
Social 
Palotinas - 
CPROSPAL

31/05/
2019

17.593.322/0
001-94

Inscrição de 
n.45

Atualização 
de inscrição 
de Serviço

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
para Crianças 
e Adolescentes 
de 06 a 15 
anos. Conforme 
a deliberação 
CMAS 15/2016.

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 013/2019.
 
APROVA INSCRIÇÃO DE SERVIÇO E RELATÓRIO PARECER N. 027 DA COMISSÃO 
DE INSCRIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTIDADES 
GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COFI 
DO CMAS DE CAMPO GRANDE/MS

O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o inciso IV, VIII e X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 de 20 de dezembro 
de 1994, e consubstanciada na aprovação da 448ª Sessão Ordinária de 31 de Maio 
de 2019.

Considerando a Deliberação N. 15 de 05 de abril de 2016 que dispõe sobre os Parâmetros 
para Inscrição e de Regularidade Anual de Entidades e Organizações de Assistência 
Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar a Inscrição do Serviço de Defesa e Garantia de Direitos da 
Entidade Associação Redentorista Filhos de Maria - AFIM, conforme anexo abaixo.

Art. 2º. Aprovar o Relatório Parecer n. 027 da Comissão de Inscrição, Fiscalização e 
Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de Assistência 
Social – COFI, do CMAS de Campo Grande/MS.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 31 de Maio de 2019.

Cons.º Mario de Freitas 
Presidente do CMAS

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 013/2019.

ENTIDADE DATA CNPJ NUMERO DE 
INSCRIÇÃO

ENTIDADE/SERVIÇO/
PROGRAMA/PROJETO

Associação 
Redentorista 
Filhos de 
Maria - AFIM

31.05.2019 18.810.642/0001-
11.

Inscrição de 
n. 113

Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos. 

DELIBERAÇÃO CMAS CAMPO GRANDE/MS N. 014/2019

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO SALDO REPROGRAMADO 2018 NO VALOR 
R$410.582,27, SALDO DE 2019 VALOR R$641.674,32 E APROVA AINDA 
A REPACTUAÇÃO DE METAS  DE 1900 PARA 800 METAS, DO PROGRAMA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.

O Conselho Municipal de Assistência Social–CMAS de Campo Grande/MS, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso X do artigo 3º, da Lei Municipal n. 3.108 
de 20 de dezembro de 1994, e consubstanciada na aprovação da plenária da 448ª 
Sessão Ordinária, de 31 de maio de 2019. 

Considerando o Ofício n.3186/SPSB/SAS/2019 onde encaminha o Saldo Reprogramado 
2018, Saldo 2019 e Repactuação de Meta do Programa Primeira Infância no SUAS- 
Criança Feliz.

Considerando o Relatório Parecer n. 004/2019 da Comissão de Acompanhamento da 
Politica e Financiamento de Assistência Social- COFIAS do CMAS;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar o Saldo Reprogramado 2018 no valor R$410.582,27, Saldo  de 
2019 valor R$641.674,32 e Aprova ainda a Repactuação de Metas de 1900 para 800 
metas, do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.

Art. 2º. Aprovar o Relatório Parecer N. 004/2019 da Comissão de Acompanhamento 
da Política e Financiamento de Assistência Social – COFIAS do CMAS de Campo 
Grande/MS, referente ao oficio.n.3186/SPSB/SAS.

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário.
                           
Campo Grande, 31 de maio de 2019.

Consº Mario de Freitas
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

EDITAL N. 09/CMDCA/2019-1

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 nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das 
Leis Municipais nº. 4.503/2007 e suas alterações, faz publicar o Edital de Divulgação 
do Local da Prova de Conhecimento Específico para o Processo de Escolha em Data 
Unificada, para membros dos Conselhos Tutelares, Titulares e Suplentes para o 
quadriênio 2020/2023 e conforme as regras constantes deste edital.

LOCAL DA PROVA: Escola Municipal Professora Danda Nunes
ENDEREÇO: Rua Caliandra, 225 – Vivenda do Bosque
CIDADE: Campo Grande/MS
DATA DA PROVA: 16/06/2019      PERIODO: Vespertino
DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas HORÁRIO DO FECHAMENTO DOS PORTÕES E 
INÍCIO DA PROVA: 14 horas
OBS: Chegar com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do fechamento dos portões. 

ANEXO I – REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONHECIMENTO 
ESPECÍFICO

1 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado, munido do original de um dos seguintes 
documentos de identidade: Registro Geral de Identidade, ou Carteira de Identidade Militar, 
ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto), ou Carteira de Identidade Profissional 
emitida pelo órgão competente, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; e caneta 
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.

2 - Não serão aceitos como documentos de identificação: cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada em cartório, nem protocolo deste documento; 
certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem 
foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; reservista; 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;

3 - O candidato que não apresentar documento de identidade, um dos constantes do item 
1, para realização das Provas Escritas (Objetivas), não poderá realizar as provas, sendo 
automaticamente eliminado do Concurso Público.

4 - A identificação especial será exigida ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador, bem como ao 
candidato que apresentar Boletim de Ocorrência em sua versão original, emitido no 
máximo de 30 dias do ocorrido, comunicando a perda ou furto dos documentos de 
identificação.

5 -  Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo durante a 
realização das provas. Sobre a carteira deverão permanecer a Folha de Respostas, o 
Caderno de Questões, o Documento de Identificação e a Caneta de Corpo Transparente 
de tinta azul ou preta.

6 -  Para entrar na sala de provas, o candidato deverá identificar-se, apresentando 
ao fiscal o seu documento original de identidade, conforme item 1 e será identificado 
rigorosamente durante a realização das Provas Escritas Objetivas e, na ocasião, deverá 
assinar a Lista de Presença. Após entrar na sala, o candidato somente poderá sair desta 
acompanhando de 1 (um) Fiscal, mesmo que não tenha começado a prova. 

7 -   Não será permitida a entrada ao local de provas do candidato que se apresentar 
após o horário oficial de Mato Groso do Sul, estabelecido para o fechamento dos portões.

8 -  A ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso, não havendo, em 
hipótese alguma, outra oportunidade.

9 -  O candidato deverá transcrever todas as respostas para o cartão-resposta, que será 
o único documento válido considerado para a correção eletrônica.

10 -  A duração total das provas será de 03 (três) horas, incluindo a transcrição das 
respostas para a Folha de Respostas e gabarito rascunho contido na capa do caderno de 
questões. 

11 -  O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal o cartão-resposta. 
Somente decorrida 01 (uma) hora do início da prova que poderá levar o caderno de 
questões.

11 - Não será permitida a saída dos candidatos do local de realização das provas 
objetiva antes de decorridas uma hora do seu início. O candidato que incorrer 
nesta condição terá sua prova anulada.

12 -  Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados 
somente quando todos tiverem concluído as provas, devendo apor suas assinaturas na 
Ata de Sala.

13 – A Folha de Respostas é o único documento apto para a correção eletrônica da Prova 
Escrita (Objetiva). Portanto, não poderá ser amassado, molhado, dobrado, rasgado, ou, 
de qualquer modo, danificado, sob pena de o candidato arcar com os prejuízos advindos 
da impossibilidade de correção da prova. A Folha de Respostas não será substituída 
em hipótese alguma.

14 -  Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de provas.

15 -  Em hipótese alguma, será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.

16 -  Será sumariamente eliminado do Concurso o candidato que se utilizar de meios 
ilícitos para a execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos aplicadores, 
seus auxiliares ou autoridades; afastar-se da sala de provas sem o acompanhamento 
do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; for surpreendido, durante as provas, em 
qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou se utilizando de máquinas de 
calcular ou similar, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou após as provas, 
for constatado, por meio de perícia, ter-se utilizado de processos ilícitos na realização 
das mesmas.

17 -  Durante a prova não será permitida a comunicação entre os candidatos, a 
utilização de equipamentos eletrônicos de qualquer espécie e/ou similares, o consumo 
de bebidas alcoólicas, cigarro ou similares, uso de óculos escuros, relógios de qualquer 
espécie ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro), ou similares, a 
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utilização de livros, anotações, réguas de cálculos, impressos ou qualquer outro material 
de consulta, bem como qualquer material que não seja o estritamente necessário para 
a realização da prova.

18 - Recomenda-se ao candidato, no dia da realização das provas, não levar nenhum 
aparelho eletrônico. O candidato que portar algum desses aparelhos eletrônicos, 
deverá desligar e/ou remover a bateria, no momento da identificação e acondicionados 
e lacrados em embalagem específica a ser fornecida pelo INSTITUTO ÁGUIA, devendo 
permanecer embaixo da mesa/carteira, durante toda a aplicação das provas, sendo que, 
estas embalagens só poderão ser abertas fora do local de prova.

19 - Será eliminado o candidato cujo celular tocar ou vibrar, mesmo que no modo 
despertador, durante a realização das provas.

20 -  Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas deverão 
ser acomodadas, no chão, embaixo da carteira do próprio candidato, onde deverão 
permanecer até o término das provas.

21 -  Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando 
armas de qualquer espécie, à exceção dos casos previstos na Lei nº 10.826/2003, e 
suas alterações.

22 -  Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua 
prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.

23 -  Não será permitida, em hipótese alguma, no local de provas, durante a realização 
das mesmas, a permanência de pessoas acompanhantes de candidatos.

24 -  O INSTITUTO ÁGUIA não se responsabilizará pela perda ou extravio de documentos 
ou objetos do candidato, nem por danos neles causados, ocorridos nos locais de aplicação 
da Prova, ficando isenta de qualquer responsabilidade.

25 -  No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
26 -  A Comissão de Concurso Público reserva-se o direito de, a qualquer momento, 
mandar colher a impressão digital para análise por especialistas em identificação, de 
qualquer candidato cuja documentação suscitar dúvidas.

27 -  Não haverá 2ª (segunda) chamada para as provas e nem realização de provas fora 
da data, horário e local estabelecidos para cada candidato.

28 -  Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público de 
Provas e Títulos do Município de Campo Grande/MS, o candidato que:
a)  for surpreendido portando celular fora da embalagem lacrada, mesmo que desligado;

b)  for surpreendido, portanto celular ligado, mesmo que dentro da embalagem lacrada;

c)  for surpreendido portando celular, mesmo que desligado, nos corredores do prédio, 

ou qualquer item nos bolsos, tais como: carteiras, fone de ouvidos e relógios de qualquer 
espécie entre outros, durante o período de realização das provas;

d)  cujo celular tocar ou vibrar, mesmo que no modo despertador, durante a realização 
das provas;

e)  for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;

f)   utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas 
ou impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro 
candidato;

g)  for surpreendido manuseando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc.;

h)  faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;

i)   recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização;

j)   afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

k)  ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;

l)   ausentar-se da sala, portando o Caderno de Prova antes do horário permitido;

m) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas ou a Folha de Respostas;

n)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;

o)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros;

p)  for surpreendido portando anotações durante a realização das provas;

q)  for surpreendido portando qualquer tipo de arma;

r)   deixar de assinar a Folha de Respostas; ou

s)  não entregar ao fiscal da sala a Folha de Respostas.

CELSO JOSÉ SANTOS
Presidente/CMDCA
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 1

/

03/05/2019 222/2019 GILMAR NERI DE SOUZA 900,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento político ao qual foi convidado para compor a mesa, e posteriormente participara de uma reunião com a Comissão do Meio Ambiente, em Brasília.

Período: 06/05/2019 a 07/05/2019.
Vereador Gilmar Neri de Souza

03/05/2019 223/2019 ANOR PEREIRA MENDES FILHO 9.950,000101.01.031.046.2043.3390369.10001

Confecção de 50 (cinquenta) unidades da réplica em miniatura da imagem do Papa João Paulo II.

03/05/2019 224/2019 ROBERTO SANTANA DOS SANTOS 1.200,000101.01.031.046.2043.3390140.10001
Viagem à Brasília. Como presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, o vereador Roberto Santana dos Santos, vai levar ao conhecimento dos Deputados Federais 
e Senadores, a Lei Municipal nº 5.192/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atuação dos assistentes sociais na rede Municipal de ensino em Campo Grande/MS, com a finalidade de 
que seja aplicada em âmbito federal.

Período: 06/05/2019 a 07/05/2019.
Vereador: Roberto Santana dos Santos.

06/05/2019 225/2019 MAILTON DE SOUZA FERNANDES 74.400,000101.01.031.046.2043.3390391.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE,CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
E EDITAL.

06/05/2019 226/2019 MARCOS CESAR CARBONARO SALLES 7.500,000101.01.031.046.2043.3390392.10001

Contratação de empresa especializada em aluguel e instalação de 10 (dez) pontos de refletores led, na cor verde, pelo período de 30 (trinta) dias, a serem alocados na fachada do prédio da 
Câmara Municipal de Campo Grande - MS, a fim de comemorar o evento "Abril Verde" cumprindo o calendário oficial.

10/05/2019 227/2019 NJP COMERCIO LTDA 4.604,590101.01.031.046.2043.3390302.10001

Aquisição de materiais elétricos para ampliação da rede de telefonia. 

10/05/2019 228/2019 CHAVEIROS E CARIMBOS MICHELIN LTDA - 7.100,000101.01.031.046.2043.3390391.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES E 
CARIMBOS EM GERAL, PARA ATENDER O ANEXO E A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

14/05/2019 229/2019 AUTO POSTO NAÇÕES INDÍGENAS 8.668,040101.01.031.046.2043.3390300.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO COMUM) CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E SERVIÇOS DE 
TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE.

15/05/2019 230/2019 SAL DO PARQUE BAR E RESTAURANTE 12.000,000101.01.031.046.2043.3390394.10001

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 800 (oitocentas) refeições individuais, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega aos finais de semana, feriados e 
pontos facultativos.

16/05/2019 231/2019 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM.DE 2.528,140101.01.031.046.2043.3390396.10001

Contratação de serviço de renovação de seguro total para 02 (dois) veículos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande-MS, sendo os modelos Palio Fire 1.0, placas NRL 
8278 e NRL 8279.

16/05/2019 232/2019 JTL COMUNICAÇÃO LTDA 690,000101.01.031.046.2043.3390399.10001

Contratação de empresa responsável para a apresentação ao vivo "Seminário de Boas Práticas Anticorrupção" direcionado aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande.

16/05/2019 233/2019 EDUARDO E DA SILVA ME- 2.666,720101.01.031.046.2043.3390391.10001

Aquisição de licença de uso de software, para implantação do sistema de informação ao cidadão (e-SIC) com serviços de treinamento, suporte técnico e atualização de licenças. 

17/05/2019 234/2019 MR TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 2.600,000101.01.031.046.2043.3390303.10001

AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE FONES DE OUVIDO PARA RÁDIO MOTOROLA MODELO DTR-620 PARA USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMPO GRANDE.

21/05/2019 235/2019 ABUD E SOARES LTDA 4.500,000101.01.031.046.2043.3390304.10001

Aquisição de 3.000 unidades de placas de metal de identificação patrimonial, de acordo com os critérios estabelecidos no termo de referência, para atender as exigências da Câmara 
Municipal de Campo Grande.

24/05/2019 236/2019 LIVIO VIANA  DE OLIVEIRA LEITE 600,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: O vereador foi convidado para fazer parte da reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em saúde em Brasília. Essa é uma luta 
que temos tentado implantar em Campo Grande/MS, como forma de auxilio aos atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). 

Período: 28/05/2019 a 29/05/2019.
Vereador: Lívio Viana de Oliveira Leite.

24/05/2019 237/2019 Flávia Pinto Leimgruber 450,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: O vereador Drº Lívio Viana foi convidado para fazer parte da reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares (PIC's) em Brasilia.
Esse assunto é de extrema importância para o Município de Campo Grande/MS, onde esta tentando instalar as PIC's por meio de projeto de lei.
Dessa forma, farei o trabalho de cobertura jornalística.

Período: 28/05/2019 a 29/05/2019.
Assessora Parlamentar: Flavia Pinto Leimgruber.

24/05/2019 238/2019 Tarsilla Franccesca da Silva Aguero 450,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: Acompanhar o Vereador Drº Livio Viana na Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares (PIC's) em Brasilia, para assessoramento juridico.
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Viagem à Brasília. Como presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, o vereador Roberto Santana dos Santos, vai levar ao conhecimento dos Deputados Federais 
e Senadores, a Lei Municipal nº 5.192/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atuação dos assistentes sociais na rede Municipal de ensino em Campo Grande/MS, com a finalidade de 
que seja aplicada em âmbito federal.

Período: 06/05/2019 a 07/05/2019.
Vereador: Roberto Santana dos Santos.

06/05/2019 225/2019 MAILTON DE SOUZA FERNANDES 74.400,000101.01.031.046.2043.3390391.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE,CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
E EDITAL.

06/05/2019 226/2019 MARCOS CESAR CARBONARO SALLES 7.500,000101.01.031.046.2043.3390392.10001

Contratação de empresa especializada em aluguel e instalação de 10 (dez) pontos de refletores led, na cor verde, pelo período de 30 (trinta) dias, a serem alocados na fachada do prédio da 
Câmara Municipal de Campo Grande - MS, a fim de comemorar o evento "Abril Verde" cumprindo o calendário oficial.

10/05/2019 227/2019 NJP COMERCIO LTDA 4.604,590101.01.031.046.2043.3390302.10001

Aquisição de materiais elétricos para ampliação da rede de telefonia. 

10/05/2019 228/2019 CHAVEIROS E CARIMBOS MICHELIN LTDA - 7.100,000101.01.031.046.2043.3390391.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES E 
CARIMBOS EM GERAL, PARA ATENDER O ANEXO E A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

14/05/2019 229/2019 AUTO POSTO NAÇÕES INDÍGENAS 8.668,040101.01.031.046.2043.3390300.10001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO COMUM) CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E SERVIÇOS DE 
TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE.

15/05/2019 230/2019 SAL DO PARQUE BAR E RESTAURANTE 12.000,000101.01.031.046.2043.3390394.10001

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 800 (oitocentas) refeições individuais, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega aos finais de semana, feriados e 
pontos facultativos.

16/05/2019 231/2019 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM.DE 2.528,140101.01.031.046.2043.3390396.10001

Contratação de serviço de renovação de seguro total para 02 (dois) veículos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande-MS, sendo os modelos Palio Fire 1.0, placas NRL 
8278 e NRL 8279.

16/05/2019 232/2019 JTL COMUNICAÇÃO LTDA 690,000101.01.031.046.2043.3390399.10001

Contratação de empresa responsável para a apresentação ao vivo "Seminário de Boas Práticas Anticorrupção" direcionado aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande.

16/05/2019 233/2019 EDUARDO E DA SILVA ME- 2.666,720101.01.031.046.2043.3390391.10001

Aquisição de licença de uso de software, para implantação do sistema de informação ao cidadão (e-SIC) com serviços de treinamento, suporte técnico e atualização de licenças. 

17/05/2019 234/2019 MR TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 2.600,000101.01.031.046.2043.3390303.10001

AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE FONES DE OUVIDO PARA RÁDIO MOTOROLA MODELO DTR-620 PARA USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMPO GRANDE.

21/05/2019 235/2019 ABUD E SOARES LTDA 4.500,000101.01.031.046.2043.3390304.10001

Aquisição de 3.000 unidades de placas de metal de identificação patrimonial, de acordo com os critérios estabelecidos no termo de referência, para atender as exigências da Câmara 
Municipal de Campo Grande.

24/05/2019 236/2019 LIVIO VIANA  DE OLIVEIRA LEITE 600,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: O vereador foi convidado para fazer parte da reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em saúde em Brasília. Essa é uma luta 
que temos tentado implantar em Campo Grande/MS, como forma de auxilio aos atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). 

Período: 28/05/2019 a 29/05/2019.
Vereador: Lívio Viana de Oliveira Leite.

24/05/2019 237/2019 Flávia Pinto Leimgruber 450,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: O vereador Drº Lívio Viana foi convidado para fazer parte da reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares (PIC's) em Brasilia.
Esse assunto é de extrema importância para o Município de Campo Grande/MS, onde esta tentando instalar as PIC's por meio de projeto de lei.
Dessa forma, farei o trabalho de cobertura jornalística.

Período: 28/05/2019 a 29/05/2019.
Assessora Parlamentar: Flavia Pinto Leimgruber.

24/05/2019 238/2019 Tarsilla Franccesca da Silva Aguero 450,000101.01.031.046.2043.3390140.10001

Evento: Acompanhar o Vereador Drº Livio Viana na Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares (PIC's) em Brasilia, para assessoramento juridico.

   
 


