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suplente;
V - 02 (dois) da Concessionária prestadora do Serviço de Transporte Coletivo 
Público de Campo Grande, sendo 1 (um) membro e 1 (um) suplente;

VI - 02 (dois) da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul 
(ADVIMS), signatária do Acordo de Cooperação Técnica n. 3 de 4 de dezembro de 
2018, sendo 1(um) membro e 1(um) suplente;

VII - 02 (dois) do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Forivaldo Vargas” 
(ISMAC), signatário do Acordo de Cooperação Técnica n. 3 de 4 de dezembro de 
2018, sendo 1(um) membro e 1(um) suplente;

VIII - 02 (dois) da Federação dos Deficientes Físicos (FDF/MS), signatária do 
Acordo de Cooperação Técnica n. 3 de 4 de dezembro de 2018, sendo 1(um) 
membro e 1(um) suplente.

§ 1º A coordenação do Comitê Gestor será definida na forma do seu Regimento 
Interno.

§ 2º Os integrantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos 
respectivos órgãos e Entidades e designados mediante ato do Prefeito Municipal.” 
(NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO n. 14.803, DE 19 DE JULHO DE 2021.

Altera dispositivos no Decreto n. 13.870, de 16 de maio de 2019, que 
“Dispõe sobre averbação de consignações em folha de pagamento de 
servidores públicos da administração direta, autarquias, fundações e 
empresas públicas do Poder Executivo”, e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas  atribuições legais e,

Considerando as solicitações dos servidores para que se ampliem os prazos de 
pagamentos de consignações em folha;

Considerando que tal ampliação gerará aumento de margem consignável em favor dos 
servidores;

Considerando que tal ampliação permitirá aos servidores a renovação de consignações;

Considerando que a pandemia da COVID-19 trouxe consequências de aumento de 
despesas para os servidores com a manutenção de seus dependentes fora do ambiente 
das escolas,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o §5º, do art. 2º, do Decreto n. 13.870, de 16 de maio de 2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º .........................
..................................... 
 
§ 5º A averbação de consignações voluntárias, de que trata o § 3º deste artigo, não 
poderá ser superior a 120 (cento e vinte) parcelas mensais” (NR)  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças 
e Planejamento

DECRETO n. 14.804, DE 19 DE JULHO DE 2021.    
                                  
Dispõe sobre a prorrogação do mandato dos membros do Conselho 
de Administração da Previdência Municipal - CAPREV, e dá outras 
providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos V e VI, do art. 67, da Lei Orgânica do Município e, 

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de agosto de 2021, o mandato dos Conselheiros 
Titulares e Suplentes, do Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor, a partir da data de publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 1º de julho de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 19 DE JULHO DE 2021.   

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DESPACHOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUBSECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS - SDHU
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base no 
princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, que 
autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 5.845/2021-17, que foi 
realizada com fundamento no art. 24, inciso II, e em obediência ao artigo 26, ambos da 
Lei 8.666/93, em favor da empresa FLAVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 19 de julho de 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SWAB COM MEIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR PARA 
INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE ORIGEM HÍDRICA E ALIMENTAR
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base no 
princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, que 
autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 51.605/2021-01, que 
foi realizada com fundamento no art. 24, inciso II, e em obediência ao artigo 26, ambos 
da Lei 8.666/93, em favor da empresa MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 19 de julho de 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO - SEFIN
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observou-se pelos 
documentos anexos que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, com base no 
princípio da boa-fé objetiva, RATIFICO A DECISÃO do ordenador de despesas, que 
autorizou a dispensa de licitação do processo administrativo nº 50.579/2021-50, que 
foi realizada com fundamento no art. 24, inciso II, e em obediência ao artigo 26, ambos 
da Lei 8.666/93, em favor da empresa RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.
Dê-se ciência deste ato aos interessados, por meio da publicação na imprensa oficial, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria demandante para o devido prosseguimento.
Campo Grande - MS, 19 de julho de 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO, CELEBRADO EM 25 DE JUNHO DE 2021, AO 
CONTRATO n. 142, DE 2/6/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Empresa CQC - Tecnologia em Sistemas 
Diagnósticos Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e na Lei Federal 
n. 8.666, de 21/6/1993, atualizada pela Lei Federal n. 9.648, de 27/5/98 e Processo 
Administrativo n. 31624/2020-12.
OBJETO: Retificação do item 3 da Cláusula Terceira do Contrato n. 142/2021.
RERRATIFICAÇÃO: Fica retificado o texto do item 3 da Cláusula Terceira sendo que onde 
constou o valor “R$ 561.171,48” passe a constar “R$ 561.717,48”, conforme texto abaixo: 
2.1 - No item 3, onde constou: “3 - O valor da presente contratação é de R$ 1.504.038,44 (um 
milhão, quinhentos e quatro mil, trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 
R$ 561.171,48 (quinhentos e sessenta e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e oito 
centavos) referente a locação do equipamento e R$ 942.320,96 (novecentos e quarenta e dois 
mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos) referente aos testes para exame, conforme 
mapa de apuração anexo fls. 462...”; Passe a constar: “3 - O valor da presente contratação é de 
R$ 1.504.038,44 (um milhão, quinhentos e quatro mil, trinta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos), sendo R$ 561.717,48 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e dezessete reais 
e quarenta e oito centavos) referente a locação do equipamento e R$ 942.320,96 (novecentos 
e quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos) referente aos testes 
para exame, conforme mapa de apuração anexo fls. 462...”.
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração 
n. 142/2021, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: José Mauro Pinto de Castro Filho e Simone Barros Ravazi.

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020, 
AO CONTRATO n. 189, DE 29/5/2020.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo - SECTUR e Marcos Flávio de Matos Bezerra.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, da Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93, no Processo 
Administrativo n. 41702/2020-42, Edital n. 16/2019.
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n. 189, firmado entre as partes 
em 29 de maio de 2020.

bonny.oliveira
Realce


