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para continuidade dos serviços de recarga de oxigênio gasoso medicinal para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde/SESAU.
PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato n. 627/2020.
RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 10 - Recursos do Sistema Único de 
Saúde; Programa de Trabalho: 203.10.302.0017.4015; Elemento de Despesa: 33903036.
REAJUSTE: Fica reajustado em 10,05% (dez inteiros e cinco centésimos por cento) do valor 
do Contrato, com base no índice IPCA-E, passando o valor de R$ 1.344.999,11 (um 
milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e onze 
centavos), para R$ 1.480.211,40 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e 
onze reais e quarenta centavos).
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 627/2020 e de 
seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Geraldo Leite de Brito.

CAMPO GRANDE-MS, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021, 
AO CONTRATO n. 07-A, DE 10/1/2019.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Gestão - SEGES e a Imprensa Nacional.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666, de 21/6/1993, nas 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e, na justificativa, anexa ao 
Processo Administrativo n. 83395/2018-15, volume 3. A alteração das normas de publicação e 
pagamento encontra guarida nos termos da Portaria IN/SG - PR n. 1, de 13 de janeiro de 2021, 
publicada no DOU Seção 1, de 14 de janeiro de 2021, que revogou a Portaria n. 256, de 28 de 
Agosto de 2018, republicada no DOU Seção 1, de 21 de setembro de 2018 e na Portaria IN/
SG-PR n. 9, de 4 de fevereiro de  2021, publicada no DOU Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, 
que revogou a Portaria n. 283, de 2 de outubro de 2018, publicada no DOU Seção 1, de 3 de 
outubro de 2018 e a Portaria n. 207, de 24 de outubro de 2019, publicada no DOU Seção 1, de 
25 de outubro de 2019.
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 07-A, de 10 de janeiro de 
2019 e a alteração das normas para publicação e pagamento de atos no Diário Oficial 
da União.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 07-A/2019, por mais 12 
(doze) meses.
VALOR: O valor mensal deste Terceiro Termo Aditivo é de R$ 29.166,66 (vinte e nove 
mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo que o valor global 
para atender o período integral da vigência é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais).
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 07-A/2019 e 
de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Agenor Mattiello e Marlei Vitorino da Silva.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 3 DE DEZEMBRO DE 2021, 
AO CONTRATO n. 408, DE 3/12/2018.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS e a Empresa de Transportes Andorinha S/A.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 9.337/2005, aplicando 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n. 8.666/1993, com 
alterações posteriores, anexo ao Processo Administrativo n. 41440/2018-83, volume 4.
OBJETO: A prorrogação da vigência do prazo do Contrato n. 408, de 3/12/2018.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n. 408/2018, por mais 12 
(doze) meses.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato n. 408/2018, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Ricardo Segura Valério.

CAMPO GRANDE-MS, 3 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

EDITAL n. 12/2020

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DO QUADRO PERMANENTE 
DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS – 
GUARDA/2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de sua competência, conferida 
pelo inciso IV, do art. 16, da Lei n 5.793, de 3 de janeiro de 2017, torna público, para 
conhecimento dos interessados, as regras e disposições para a realização da 4ª fase 
- exame médico, cuja listagem de convocação foi disponibilizada no site do Instituto 
SELECON, no dia 14/12/2021, e que será realizado no período de 18 a 21 de janeiro de 
2022, para o Concurso Público de Provas, para o cargo de Guarda Civil Metropolitano 
3ª Classe - do Quadro Permanente da Guarda Civil Metropolitana do Município de 
Campo Grande - MS, regulado pela Lei Complementar n. 358, de 29 de agosto de 2019, 
autorizado pelo Decreto n.14.006, de 19 de setembro de 2020, conforme as regras e as 
condições estabelecidas neste Edital.
Observação: Em função das medidas de combate à proliferação do coronavírus, a 
atividade de aplicação/realização dos Exames Médicos da Guarda Civil Metropolitana 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS destinado ao provimento de cargos da 
carreira de Guarda Civil Metropolitana – 3ª Classe do Quadro de Guardas Civis Municipais 
de Campo Grande - MS, que serão feitos sob rígidos protocolos de segurança sanitária, 
definidos pelo Ministério da Saúde. Os candidatos, compartícipes na tarefa de combate à 
COVID-19, precisam atentar para o cumprimento das regras impostas para resguardar a 
sua saúde, a dos demais candidatos e a das equipes de apoio. Os locais de Exame foram 
adequados para atender às normas de sanitização, cujo cumprimento depende também 
da obediência e da conscientização dos candidatos. 

Todos os candidatos considerados APTOS na Avaliação Psicológica serão convocados por 

meio deste edital e serão submetidos a Exame Médico. 

1. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

1.1. No período de 12 de janeiro a 21 de janeiro de 2022, estará disponível na página do 
Instituto Selecon, www.selecon.org.br, o Cartão de Convocação para Etapa (CCE) LOCAL 
do candidato considerado APTO na Avaliação Psicológica, com local, data e horário de 
realização dos exames clínicos e entrega dos exames previstos em Edital. 

2. DO EXAME 

2.1. O Exame Médico será realizado no período previsto de 18 a 21 de janeiro de 2022, 
para todos os candidatos APTOS na Avaliação Psicológica e definidos no Anexo deste 
Edital de Convocação, publicado no site do Instituto SELECON, no endereço www.
selecon.org.br. Será eliminado do concurso o candidato que chegar ao local depois de 
2 horas do início do horário de atendimento, que será definido por grupo de candidatos 
convocados no Cartão de Convocação para a Etapa (CCE). 

2.2. As datas mencionadas acima poderão ser alteradas de acordo com o interesse e 
melhor conveniência pelo Instituto Selecon. 

2.3. Os candidatos realizarão o Exame Médico por ordem de chegada, de acordo com o 
turno divulgado no Cartão de Convocação para a Etapa (CCE). 

2.4. Os candidatos ficarão em local apropriado, aguardando as orientações e chamado da 
equipe de fiscalização, sendo convocados, por ordem de chegada, para a sala designada 
para a realização do seu Exame. 

2.5. Nos exames clínicos serão avaliados: relação peso/estatura, frequência cardíaca, 
pressão arterial, inspeção geral, exame neurológico, sistema músculo esquelético, 
aparelho respiratório, aparelho digestivo e aparelho gênito urinário. 

2.5.1. A inspeção médica deve verificar se os candidatos apresentam: 

2.5.1.1. Higidez física compatível com a atividade a ser desempenhada pelo GCM; 

2.5.1.2. Leves variações de normalidade, não incapacitantes, para profissão; 

2.5.1.3. Alterações, incapacitantes ou potencialmente incapacitantes, de imediato ou 
em curto prazo, ou determinantes de absenteísmo frequentes ou com iminente risco 
de se potencializar ou capaz de colocar em risco a segurança dos colegas de curso ou 
trabalho. 

2.6. No momento da realização do Exame de Saúde, o candidato deverá apresentar os 
seguintes exames: 

2.6.1. Esquema vacinal completo (antitetânica, febre amarela, hepatite B e tríplice viral); 

2.6.2. Realizados com até 30 (trinta) dias de antecedência do Exame de Saúde:
 
2.6.2.1. Exame toxicológico para dosagem de canabinóides e de benzoilecgonina, pela 
urina; 

2.6.2.2. Hemograma completo;
 
2.6.2.3. Glicemia; 

2.6.2.4. Creatinina; 

2.6.2.5. PPD.

Obs.: O material de exame de urina deverá ser colhido no próprio laboratório, devendo 
esta informação constar no resultado do exame. 

2.6.3.  Realizados com até 90 (noventa) dias de antecedência do Exame de Saúde: 

2.6.3.1. Ultrassom de punho bilateral com laudo;
 
2.6.3.2. Ultrassom de cotovelo bilateral com laudo; 

2.6.3.3. Ultrassom de ombro bilateral com laudo; 

2.6.3.4. RX de pulmão com laudo;

2.6.3.5. RX de coluna cervical com laudo; 

2.6.3.6. RX lombo sacra com laudo;
 
2.6.3.7. RX de joelho bilateral com laudo; 

2.6.3.8. Eletrocardiograma;

2.6.3.9. Avaliação de saúde mental com laudo, pois todas as doenças psiquiátricas são 
consideradas incapacitantes.
 
2.7. Caso a Junta Médica entenda haver necessidade de exames complementares, os 
mesmos serão solicitados no momento da Avaliação Médica, concedendo prazo específico 
para entrega. 

2.8. Na hipótese de necessidade dos exames complementares, ficará o candidato obrigado 
a cumprir o prazo que for estabelecido para a entrega dos respectivos resultados, sob 
pena de ser eliminado do Concurso Público. 

2.9. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e 
complementares necessários. 

2.10. Os exames laboratoriais e complementares apresentados serão avaliados pela 
Junta Médica designada pelo INSTITUTO SELECON em complementação à avaliação 
clínica. 
2.11. A partir da avaliação médica e da avaliação dos exames laboratoriais e 
complementares, o candidato será considerado APTO ou INAPTO nesta fase. 

2.12. A junta médica, após a análise da avaliação médica e dos exames laboratoriais e 
complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de 
cada candidato. 

2.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato considerado INAPTO a partir da 
avaliação médica, exames laboratoriais e complementares. 

2.14.  Em todos os atestados, exames laboratoriais e complementares, além do nome 
do candidato, número da identidade ou do registro no CPF (Ministério da Fazenda) e 
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data do referido exame, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no 
órgão de classe específico do profissional responsável de forma legível e número do CRM, 
sendo motivo de inautenticidade a inobservância ou omissão de qualquer dos requisitos 
elencados. 

2.15. Será eliminado do Concurso Público o candidato considerado INAPTO nesta fase 
do certame. 

2.16. Do parecer da inspeção de saúde disponibilizado ao candidato através do resultado 
oficial preliminar, caberá recurso, no prazo previsto no cronograma, dois dias úteis após 
a publicação, conforme subitem 17.1. do Edital n. 01/2020. 

2.17. A comissão analisará os recursos e divulgará o resultado conforme cronograma 
de atividades. 

2.18. O resultado do recurso interposto contra a inspeção de saúde será disponibilizado 
no site www.selecon.org.br. 

2.19. Somente serão convocados para prosseguirem no Concurso Público e realizarem 
a matrícula no Curso de Formação os candidatos considerados APTOS na Inspeção de 
Saúde. 

2.20. Dado o caráter eliminatório, o não comparecimento para a realização do exame 
médico na data e horário agendado conforme edital de convocação implicará na 
eliminação do candidato no Concurso. 

2.21. Os Exames Médicos objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física para 
suportar os exercícios a que será submetido durante o concurso e no Curso de Formação, 
caso seja aprovado, bem como, para desempenho das tarefas típicas do cargo de Guarda 
Civil Municipal. 

2.22. Os Exames Médicos destinar-se-ão à constatação, mediante exame físico e análise 
dos exames complementares solicitados, de doenças, sinais e/ou sintomas que inabilitem 
o candidato. 

3. INFORMAÇÕES GERAIS/NORMAS DE SEGURANÇA 

3.1. O candidato que chegar após 2 (duas) horas do horário de início do atendimento 
não poderá ingressar no local do Exame Médico, ficando, automaticamente, excluído do 
certame. 

3.2. A fim de evitar transtornos e atrasos, orientamos que os candidatos verifiquem, 
com antecedência, o local de realização do seu Exame Médico, a disponibilidade de 
estacionamento e vagas nas imediações, as opções de transporte público consultando 
horários e frequências das linhas de ônibus, bem como as rotas e tempo de deslocamento. 

3.3. O Instituto SELECON e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GROSSO - MS não 
se responsabilizam por fatores externos que impeçam o candidato de chegar ao local 
de aplicação do Exame Médico no horário apropriado e que independem da organização 
do Concurso Público já que não possuem gerência sobre trânsito ou tráfego, bem como 
outras situações que escapam de seu âmbito de atuação. 

3.4. O candidato deverá comparecer ao local do Exame Médico munido do Cartão de 
Convocação para Etapa e de documento original de identidade, sempre oficial e com 
fotografia, e de trajes adequados para o Exame Médico calça, tenis ou sapato fechado, 
camisa. 

3.5.  Para obter o Cartão de Convocação para Etapa o candidato deverá acessar o site 
www.selecon.org.br clicar na opção Painel do Candidato, digitar o número do CPF e 
senha e entrar na opção Cartão de Convocação para Etapa – CCE. 

3.6. As recomendações constantes do Cartão de Convocação para Etapa (CCE) deverão 
ser observadas pelo candidato, sob pena de eliminação do certame.
 
3.7. O candidato não deve levar nenhum aparelho eletrônico ao local do Exame Médico, 
e não poderá usar aparelhos celulares no local do Exame Médico, sob pena de eliminação 
no certame. Caso ocorra alguma irregularidade será responsabilidade do candidato. 

3.8. Os candidatos deixarão o local do Exame Médico ao término de cada avaliação, de 
forma ordenada, seguindo as orientações da equipe de fiscalização. 

3.9. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização do 
Exame Médico como justificativa de sua ausência. 

3.10. A ausência do candidato no local do Exame Médico, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso Público. 

3.11. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição dos Exames Médicos 
ou ainda, aplicação dos Exames em outra data ou turno diferentes dos divulgados neste 
Edital. 

3.12. O candidato deve comparecer ao local do Exame Médico, utilizando máscara para 
proteção ao COVID-19. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante 
e estar no rosto desde a sua entrada até sua saída do local do Exame Médico.
 
3.13. Não será permitida a entrada, nos Locais do Exame Médico, de pessoas alheias à 
atividade – amigo(a), pai, mãe e/ou outro Responsável/Parente, da mesma forma, não 
deverão ocorrer aglomerações nas imediações, na entrada do local do Exame Médico, 
nem no interior das dependências da Clínica. A distância prevista, sinalizada e orientada 
pela Equipe de Aplicação no local do Exame Médico deve ser obedecida. A fim de agilizar 
sua entrada no local do Exame Médico, evitando aglomerações, tenha em mãos o 
documento de identificação e o Cartão de Convocação para Etapa (CCE).
 
3.14. Os cuidados tomados para evitar aglomerações na entrada do local do Exame 
Médico serão mantidos até o encerramento total da atividade, sendo proibido aos 
candidatos permanecer no interior do local da Clínica após o término da sua realização.
 
3.15. Será de responsabilidade do candidato levar máscara(s). A eventual troca da 
máscara deverá ocorrer antes do início ou após o término do Exame Médico, não sendo 
possível efetuar a troca durante o Exame Médico.
 
3.16. O Instituto Selecon recomenda que o candidato leve o seu recipiente com água e 
lanche para a alimentação durante a realização do Exame Médico. 

3.17. O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização 
do Exame Médico e enquanto estiver no local a não ser para beber água ou se identificar.

3.18. Durante a identificação do participante, será necessária a retirada pelo candidato 
da máscara de proteção, sem tocar sua parte frontal, prosseguida da higienização das 
mãos com álcool 70% em gel ou líquido, antes de se sentar. Para esse procedimento será 
respeitada a distância mínima entre o candidato e o fiscal. 

3.19. O candidato deverá utilizar sua própria caneta para assinar a lista de presença, 
ficha de exame médico e demais documentos que se façam necessários.
 
3.20. O participante não poderá adentrar ou permanecer no local de aplicação dos 
Exames Médicos, assim entendido como as dependências físicas onde será realizado o 
exame, sem documento de identificação válido e sem a máscara de proteção à Covid-19. 
Caso o participante precise aguardar o recebimento de documento válido e/ou da 
máscara de proteção, deverá fazê-lo fora do local do Exame. 

3.21. O candidato que chegar após o horário de fechamento dos portões não poderá 
ingressar no local do Exame Médico, ficando, automaticamente, excluído do certame. 

3.22.  O candidato ao terminar seu Exame Médico, deverá retirar-se imediatamente do 
local, não podendo permanecer em suas dependências, tampouco utilizar os banheiros 
e bebedouros. 

3.23. O candidato que descumprir as regras constantes deste Edital, especialmente 
se retirar a máscara durante a permanência no local do Exame Médico ou desrespeitar 
as normas aqui estabelecidas ou as orientações da equipe de fiscalização quanto ao 
distanciamento e medidas de prevenção de contágio, será eliminado do certame e 
retirado do local do Exame Médico. 

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

EDITAL

 007/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de infraestrutura 
e serviços públicos, comunica que, por motivo de os familiares não terem requerido o 
Aforamento Perpétuo da sepultura, os restos mortais das pessoas abaixo relacionadas, 
sepultadas no CEMITÉRIO SANTO AMARO, serão passíveis de exumação.
Os familiares interessados terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
do presente Edital, para requererem o domínio, por AFORAMENTO PERPÉTUO, da 
respectiva sepultura (lote).

Quadra nº 001 A– Adulto 

Nome Falecido em Lote

Neyde Marques  Nogueira 09/03/2016 013

Emílio Carlos Duenha Beline 09/03/2016 018

Valdelei de Almeida Junior 11/03/2016 019

Napoleão Gomes de Oliveira 13/03/2016 050

Carlos Roberto de Lima 14/03/2016 059

Luzia Francisca de Oliveira 14/03/2016 061

Geraldo Marques de Souza 16/03/2016 065

Roberto Carlos da Cruz 17/03/2016 066

Cláudio Vilhalba 17/03/2016 067

Fábio Ferrer Gomes 17/03/2016 071

Quadra nº 005 – Adulto 

Nome Falecido em Lote

Milton Miranda 24/10/2016 105

Quadra nº 012 – Adulto 

Nome Falecido em Lote

Luzia Gonzalez 24/10/2016 011 A

Hudson Franco 23/10/2016 105

Cristiane Aparecida Lemes Pereira 23/10/2016 107

Sebastião Barboza 24/10/2016 109

Lucimar Pinto da Silva 23/10/2016 113

Quadra nº 024 A  – Adulto 

Nome Falecido em Lote

Thalisson Roberto de Camargo Coletti 17/04/2016 006

João Cardoso da Silva 18/04/2016 011 

Quadra nº 025  – Adulto 

Nome Falecido em Lote

Geny Martinelli 21/04/2016 111

Márcio Fábio Magalhães da Silva 22/04/2016 112

Valmir Francisco da Silva 23/04/2016 121

Benedita Santana de Oliveira 25/04/2016 125

Francisco da Silva 27/04/2016 128


