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ANEXO ÚNICO AO EDITAL 20/2021-01

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

ITEM COMPROVAÇÃO
Títulos Unitário Máximo

01

Comprovante de participação em eventos de 
aperfeiçoamento e qualificação, válidos apenas 
na área de atuação profissional, realizados a 
partir de 2015, observando-se:

a) carga horária mínima 120h (ou duração 
mínima de 20 dias)

b) carga horária mínima de 80h (ou duração 
mínima de 12 dias) 

c) carga horária mínima de 40h (ou duração 
mínima de 8 dias)

d) carga horária mínima de 20h (ou duração 
mínima de 4 dias)

1

1

2

3

15

10

5

3

15

10

10

9

02

Comprovante de participação em palestras, 
congressos, encontros, seminários ou em outros 
similares, realizados a partir de 2015, válidos 
apenas na área de atuação profissional.

3 2 6

03

Experiência profissional, comprovado através 
de registro na carteira de trabalho ou contrato 
assinado em atribuições específicas válidas 
apenas na área administrativa e/ou financeira, 
com pontuação fechada para cada 12 meses de 
trabalho comprovado, podendo ser concedido 5 
(cinco) pontos para período fracionado entre 6 
e 11 meses.

5 10 50

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 39/2021 DE 01/04/2021.
PARTES: Município de Campo Grande - MS e o Município de Rio Verde de Mato Grosso 
– MS. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Cooperação Técnica consubstancia-se na 
Constituição Federal de 1988, na Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, na Lei Orgânica do 
Município de Campo Grande – MS e na Lei Complementar Municipal n. 190 de 22/12/2011.
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a cedência de pessoal, promovendo o 
intercâmbio especializado e técnico, desenvolvendo efetiva conjugação de esforços para 
a obtenção de resultados significativos no tocante aos critérios estabelecidos e de acordo 
com a conveniência administrativa.
PRAZO: O presente instrumento terá vigência de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, 
contados de 01 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, 
por igual período, desde que as partes se manifestem em tempo hábil.
ASSINATURAS: Agenor Mattiello, Marcos Marcello Trad, José de Oliveira Santos.

CAMPO GRANDE/MS, 12 de julho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO 
URBANA

      
REPUBLICA-SE POR CONTER INCORREÇÕES NO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 6.396 DE 26/08/2021

No Anexo do Edital de ciência nº 031/2021, CORRIGE-SE o número do Edital, pois 
houve equívoco de publicação. Segue número de edital corrigido.

Edital nº 32/2021
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, tendo em vista o esgotamento do prazo 
legal, CIENTIFICA os respectivos interessados de que os processos de licenciamento 
ambiental relacionados no Anexo Único deste Edital ficam arquivados em virtude do 
não atendimento às solicitações feitas pelo órgão ambiental municipal, com 
fundamento nos artigos 13, inciso IV, art. 23, §2º e art. 48 do Decreto Municipal n° 
14.114/2020. Informamos que, caso não haja solicitação de desarquivamento no prazo 
legal conforme art. 48 § 7º, o mesmo será encerrado por perda de objeto.  

PROCESSO REQUERENTE ATIVIDADE COMUNICADO MOTIVO

 56186/2001-14
Comércio de 
combustíveis 
Norbeoil LTDA

Comércio 
varejista de 
combustíveis 
para veículos 
automotores, 
serviços de 
troca de óleo, 
lavagem de 
veículos e 
conveniência.

PRAZO N.060/
GFLA/2021

Decurso de 
prazo

Campo Grande - MS, 26 de agosto de 2021.

Jeverson Vasconcelos de Souza
Gerente da Fiscalização e Licenciamento Ambiental
GFLA/SUFGA/SEMADUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  
PROCESSO: 41.037/2021-96
INTERESSADO: LL LEOTERIO DOS SANTOS, CNPJ/MF 29.616.739.0001/04.
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, vem 
CONVOCAR o interessado acima identificado a retirar as Notas de Empenhos 2021 NE 

01927 1035s, 2021 NE 01928 1035s e 2021 NE 01929 1035s, conforme item 10.6. do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2021, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidirem 
as sanções previstas no Edital do Pregão Eletrônico. 

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL INTIMAÇÃO

PROCESSO: 84222/2020-49 vol 01
INTERESSADO: ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, 
CNPJ N° 101442740001-08

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 
o interessado acima identificado a retirar a Nota de Empenho 2021 NE 2284 1035s, no 
prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da publicação do presente Edital, sob pena de 
serem aplicados as sanções previstas na Ata de Registro de Preços n° 76/2020.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL n. 2/2021

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÃO EVENTUAL NA 
FUNÇÃO DE RADIOPERADOR E TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA - 
TARM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O certame objetiva a seleção de profissionais com interesse de compor escala de plantões 
eventuais do SAMU Regional de Campo Grande, na função de Radioperador e Técnico 
Auxiliar de Regulação Médica.

O processo seletivo, uma vez realizado, será válido por 12 meses, a contar da data de 
divulgação do resultado classificatório final e serão chamados os candidatos aprovados a 
compor a escala quando houver necessidade do serviço.

Os servidores admitidos neste processo serão avaliados por 12 meses (período de 
experiência) quanto ao perfil profissional descrito na Portaria 2.048 de 5 de novembro 
de 2002, podendo ser excluído do serviço caso não atenda aos requisitos gerais.

2. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

A Comissão de Seleção será composta por: 1 (um) representante da Gerência de 
Educação Permanente (GEP), 2 (dois) representantes da Coordenadoria do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 1 (um) representante da Divisão de Serviço 
Social/CRT.

3. DO PÚBLICO ALVO

Servidores detentores dos cargos de Assistente Administrativo I, Assistente Administrativo 
II, Auxiliar Social I, Auxiliar Social II, Assistente de Serviços de Saúde e Agente de 
Atividades Educacionais, integrantes da carreira de Suporte aos Serviços de Saúde, 
instituída pela Lei Complementar n. 382, de 7 de abril de 2020.

4. DAS VAGAS

4 (quatro) vagas imediatas para TARM e Radioperador + cadastro reserva

5. DOS OBJETIVOS

Avaliar e selecionar os candidatos servidores pertencentes ao cargo de Assistente 
Administrativo II, Auxiliares Social II e Assistente de Serviço de Saúde que desejam ser 
plantonistas na Central de Regulação Médica de Urgência do SAMU-192 de acordo com 
o desempenho teórico e prático;

Treinar os Assistentes Administrativos II, Auxiliares Social II e Assistentes de Serviço 
de Saúde aprovados no processo seletivo para realizarem a função de Radio-operador e 
Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) no atendimento às solicitações de socorro, 
transferências médicas e informações através do número 192;

Suprir as necessidades de preenchimento da escala de serviço imediatamente com 02 
(dois) servidores plantonistas e preencher um cadastro de reserva para substituições de 
plantonistas eventuais e servidores fixos com candidatos aprovados no processo seletivo;

Avaliar e documentar em ficha de avaliação do SAMU/192 o desempenho teórico e 
prático dos participantes;

Manter as 6 (seis) posições de atendimento de TARM e 02 posições de 
Rádioperador em funcionamento em todos os períodos do dia.

6. DOS REQUISITOS GERAIS

Disposição pessoal para a atividade;

Equilíbrio emocional e autocontrole;

Disposições para cumprir ações orientadas;

Capacidade de manter sigilo profissional;

Iniciativa e facilidade de comunicação;

Capacidade de trabalhar em equipe;

Disponibilidade para capacitação e recertificação periódica;

7. DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS DO TARM E RADIOPERADOR

Possuir boa comunicação oral e dicção;

Possuir boa visão e audição;
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Ter habilidade de digitar;

Possuir habilidade para lidar com pessoas em situação de estresse;

Ter agilidade e facilidade de aprendizado;

Ter raciocínio rápido;

Ter disponibilidade para treinamentos e reuniões de serviço.

8. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES

Prova de Pré-seleção: detentores dos cargos de Assistente Administrativo I, Assistente 
Administrativo II, Auxiliar Social I, Auxiliar Social II, Assistente de Serviços de Saúde 
e Agente de Atividades Educacionais, integrantes da carreira de Suporte aos Serviços 
de Saúde, instituída pela Lei Complementar n. 382, de 7 de abril de 2020, lotados na 
SESAU, interessados em realizar plantões eventuais no SAMU Regional Campo Grande.

Curso Admissional: 20 vagas.

9. DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO CANDIDATO

Os candidatos aprovados na prova de pré-seleção, ou seja, os 20 servidores com 
as maiores notas acima de 6 (seis) passarão por uma análise da ficha funcional dos 
últimos 5 (cinco) anos. Os candidatos com qualquer processo administrativo concluído 
e penalizado, ou seja, desfavorável ao servidor estará automaticamente excluído do 
processo seletivo.

Os candidatos que constarem processos administrativos em andamento poderão dar 
prosseguimento no processo seletivo e sua permanência no serviço fica condicionada 
à conclusão do processo. Se desfavorável ao servidor, este será excluído do processo 
seletivo em qualquer etapa ou mesmo do serviço caso este já componha a equipe.

Se algum candidato for excluído durante a etapa de avaliação da ficha funcional, 
poderá ser chamado o próximo candidato com maior nota na prova de pré-seleção para 
preencher esta vaga no curso admissional. Este candidato também passará pela análise 
da ficha funcional.

Será realizado um levantamento com a Coordenadoria de Responsabilidade Técnica 
na Divisão de Serviço Social com relação às faltas injustificadas, tanto em plantões 
eventuais quanto na folha de frequência. O servidor com três faltas injustificadas no 
último ano estará excluído do processo seletivo.

Os candidatos que faltarem em qualquer etapa do processo seletivo serão desclassificados.

Os candidatos de atestado médico não poderão participar do processo seletivo. Será 
permitida a participação dos candidatos de férias ou licença maternidade.

10. DAS INSCRIÇÕES

Serão abertas inscrições para prova pré-seleção e/ou curso admissional no período de 30 
de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.

Os interessados deverão se inscrever pelo site da prefeitura municipal de Campo Grande 
no link http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos/. O telefone para maiores 
informações do processo seletivo será 3302-6315 e 3302-6305. Os candidatos que 
acessarem terão acesso ao link do edital completo com todas as informações necessárias.

Durante o período de inscrição, a supervisão administrativa do SAMU/192 estará 
orientando os candidatos através do telefone 3302-6305 no período matutino, quanto ao 
processo de trabalho deste serviço.

11. DA PROVA DE PRÉ-SELEÇÃO

Esta etapa é classificatória e será realizada caso a quantidade de inscritos exceda o 
número de vagas do curso admissional, ou seja, mais de 20 (vinte) servidores inscritos. 
Serão classificados para o curso admissional os 20 servidores com as maiores notas. Os 
candidatos serão comunicados por e-mail até o dia 17 de setembro de 2021 se haverá 
ou não a prova de pré-seleção.  

A prova de pré-seleção será aplicada no dia 22 de setembro de 2021 na Escola de Saúde 
Pública Dr Jorge David Nasser na rua Senador Filinto Muller, 1480, Vila Ipiranga, das 
08:00 às 10:00 horas. 

Os candidatos inscritos para prova de pré-seleção deverão comparecer utilizando máscara 
facial e aguardar em local aberto até o momento de entrada nas salas para o início da 
prova. Será aferida a temperatura dos candidatos na entrada e excluídos candidatos 
com sintomas suspeitos de Covid-19. Serão considerados suspeitos de Covid-19 os 
candidatos com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre 
(temperatura >37,8), mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta 
ou coriza ou dificuldade respiratória, conforme NOTA TÉCNICA Nº11/2020/URR/CIEVS. 
REVISÃO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS de 04/07/2020.

A prova será objetiva contendo 20 questões de múltipla escolha. A referência bibliográfica 
para a prova de pré-seleção está descrita no edital em anexo a inscrição.
Caso o número de servidores presentes na prova de pré-seleção seja menor ou igual ao 
número de vagas, ou seja, 20 servidores, não será aplicada prova de pré-seleção e todos 
os presentes serão classificados para o curso admissional.

O resultado da prova de pré-seleção será informado no dia 24 de setembro de 2021 
através de e-mail. Serão classificados para a próxima etapa os 20 servidores com as 
maiores notas. 

Caso haja empate de notas, o critério de desempate será o candidato com maior tempo 
de serviço na SESAU, sendo assim este terá melhor classificação.

Permanecendo empate, será considerado como critério de desempate o servidor que 
possuir maior idade.

12. DA ANÁLISE DE FICHA FUNCIONAL

No período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021 será realizada a análise da ficha 
funcional dos candidatos aprovados na prova de pré-seleção pela Coordenadoria de 
Responsabilidade Técnica/SESAU.

Em caso de desclassificação o servidor será comunicado neste período por e-mail e 
telefone. Caso algum servidor seja excluído do processo nesta etapa, deverá ser 
chamado o próximo servidor com maior nota na prova de pré-seleção para análise da 
ficha funcional, afim de preencher todas as vagas do curso admissional. Este servidor 

chamado posteriormente será comunicado por e-mail e telefone.

Caso não haja prova de pré-seleção, todos os servidores inscritos para o curso admissional 
passarão por análise da ficha funcional.

13. DO CURSO ADMISSIONAL

Será realizado curso admissional, de caráter eliminatório e classificatório, com aulas 
teóricas nos dias 06 e 07 de outubro de 2021, sendo dia 06 de outubro em período 
integral, das 07:00 às 12:00h e 13h às 16h (carga horária de 8h), e no dia 07 de 
outubro, período matutino, das 07:00 às 12:00h (carga horária de 5h), no Auditório do 
SAMU (Complexo Regulador) 1º andar.  Ao final do curso será realizada avaliação teórica. 

A prova terá pontuação total de 10 pontos contando com 20 questões. Os candidatos 
que obtiverem notas de valor igual ou acima de 7,0 (sete) serão classificados para 
etapa prática sendo chamados inicialmente os 4 (quatro) primeiros classificados para 
treinamento prático de 40h semanais na Central de Regulação do sAMU.

O candidato deverá ter participação de 100% no curso. No caso de falta o servidor será 
automaticamente eliminado do processo seletivo.

O resultado da prova teórica será divulgado aos servidores no dia 14 de outubro de 
2021 por e-mail. A revisão da prova será oferecida no dia 20 de outubro de 2021 das 
08:00 às 11:00h no Complexo Regulador devendo ser agendado horário por e-mail. O 
resultado final da prova teórica será divulgado no dia 21 de outubro de 2021 por e-mail 
e posteriormente publicação em diário oficial.

14. DO CRONOGRAMA DO CURSO ADMISSIONAL TEÓRICO-PRÁTICO

DIA 1-  06/10/2021- Quarta-feira

ASSUNTO AULAS 
TEÓRICAS

AULAS 
PRÁTICAS TEMPO DURAÇÃO INSTRUTOR

Rede de Saúde de 
Campo Grande e 
suas localizações

X 07:00- 
10:00 1h50’ Enfª Daniely

Intervalo – 10:00 – 10:10h
SAMU- Portarias 
e Resoluções 
Ministeriais

X 10:10- 
12:00 3h Heidy

Almoço 12:00 às 13:00h

Responsabilidades, 
atribuições e 
protocolos do TARM

X 13:00- 
14:25 1h25’ Edinaldo

Intervalo 14:25 – 14:35h
Responsabilidades, 
atribuições e 
protocolos do 
Radioperador

X 14:35 – 
16:00 1h25’ José Carlos

DIA 2- 07/10/2021- Quinta-feira

ASSUNTO AULAS 
TEÓRICAS

AULAS 
PRÁTICAS TEMPO DURAÇÃO INSTRUTOR

Geografia da cidade 
e casos práticos de 
TARM e RO

X X 07:00-
08:50 1h 50’ José Carlos

Intervalo 08:50 – 09:00h

Prova teórica X 09:00- 
11:00 2h Todos

Avaliação do curso X 11:00-
12:00 1h Todos

15. DA AVALIAÇÃO PRÁTICA

Os candidatos classificados na prova teórica com nota igual ou maior que 7 (sete) serão 
convocados para o treinamento e avaliação prática, de caráter eliminatório. A avaliação 
prática será eliminatória, permanecendo o candidato aprovado nesta etapa com a 
classificação da prova teórica.

Cada servidor classificado para esta etapa deverá ser liberado 05 dias (40h) por sua chefia 
imediata para realizar o treinamento e avaliação prática na Central de Regulação Médica 
de Urgência do SAMU/192. O candidato deverá cumprir 5 dias de 8h com carga horária 
de 40 horas agendados previamente. A avaliação será realizada por meio de instrumento 
previamente elaborado que avalia o candidato quanto aos requisitos gerais e individuais 
descritos neste projeto (Portaria 2.048) e conforme os protocolos de execução da função 
de TARM e função de radioperador descritos na resolução SESAU n.375 (DIOGRANDE n. 
5.151 de 21 de fevereiro de 2018). O conceito utilizado ao final de cada avaliação prática 
será de aprovado ou reprovado, sendo esta etapa eliminatória.

A avaliação prática será agendada com os candidatos aprovados conforme a disponibilidade 
do serviço a partir de 25 de outubro de 2021. Esta etapa será realizada na Central de 
Regulação Médica de Urgências do SAMU/192 no período integral (7-11 e 12-16h).
O candidato será inicialmente treinado quanto ao sistema e protocolos do serviço nas 
funções de TARM e Radioperador e posteriormente avaliado quanto ao seu desempenho. 
Os avaliadores serão os profissionais que fazem parte da supervisão administrativa do 
SAMU/192.

A frequência no período de avaliação prática deverá ser de 100%, não sendo aceitos 
atrasos. 

Após o servidor ser inserido no quadro de plantões eventuais do SAMU, este fica sujeito 
a avaliação continua quanto às aptidões específicas para a função, podendo ser excluído 
do serviço caso não atenda os critérios mínimos da Portaria 2048.

16. DO CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO

Nº Etapa Datas: Horário: Local:

1 Inscrição 30/08/2021 à 
15/09/2021 -- Site da PMCG

3
Aviso se haverá 
prova de pré-
seleção

17/09/2021 ---
por e-mail e 
publicação em Diário 
Oficial.
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4 Prova de Pré 
seleção 22/09/2021 8 às 10h Escola de Saúde 

Pública

5 Resultado da prova 
de pré-seleção 24/09/2021 ---

por e-mail e 
publicação em Diário 
Oficial.

6 Avaliação da Ficha 
Funcional

27/09/2021 a 
01/10/2021 ---- CRT

7 Curso Admissional

06/10/2021- 
Diurno
07/10/2021-  
Matutino

Diurno: 07:00 
às 12:00 e 
13:00 às 
16:00h
Matutino: 07:00 
às 11:00h

Auditório  do 
SAMU – Complexo 
Regulador- 1º andar

8 Resultado da Prova 
Teórica 14/10/2021 ----

por e-mail e 
publicação em Diário 
Oficial.

9 Revisão da Prova 
Teórica 20/10/2021

Horário a ser 
agendado por 
e-mail

Setor Administrativo 
do SAMU – Complexo 
Regulador- 1º andar

10 Resultado da Final 
da Prova Teórica 21/10/2021 Matutino

Por e-mail e 
publicado em diário 
oficial

11 Avaliação Prática
(5 dias)

A partir de 
25/10/2021
Será agendado 
com cada 
candidato.

Matutino
07:00 às 
11:00h
Vespertino
12:00 às 
16:00h 
(podendo sofrer 
alteração)

Central de Regulação
Complexo 
Regulador- 1º andar

17. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA DE PRÉ-SELEÇÃO E CURSO 
ADMISSIONAL:

Portaria Ministerial GM 2048 de 05 de novembro de 2002;

Portaria de Consolidação nº 03 de 28 de setembro de 2017 (Título II- Capítulo I e II);

Portaria de Consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (Seção VI);

Resolução SESAU n. 375 de 20 de fevereiro de 2018;

Mapa Geográfico de Campo Grande (distritos, bairros, logradouros, principais pontos de 
referência da cidade);

Rede Pública de Saúde de Campo Grande (Hospitais, UBS, UBSF, CRS e UPAs, 
especialidades);

Rodovias Federais e Estaduais que ligam os municípios de abrangência do SAMU 
Regional: Campo Grande, Distrito de Anhanduí, Terenos, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, 
São Gabriel do Oeste, Camapuã, Aquidauana, Anastácio, Coxim, Corumbá, Ladário e Rio 
Verde.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE AGOSTO DE 2021

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Thamires Machado Zanatto.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS: Maria Helena Bughi e Thamires Machado Zanatto.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Lucio Medeiros Rodrigues.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS: Maria Helena Bughi e Lucio Medeiros Rodrigues.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Anielle de Medeiros de Matos.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS Maria Helena Bughi e Anielle de Medeiros de Matos.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e João Pedro Pereira.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS: Maria Helena Bughi e João Pedro Pereira.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Brenda Zucarelli Silveira Britto.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS Maria Helena Bughi e Brenda Zucarelli Silveira Britto.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Milton Augusto Santos Piloto.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS: Maria Helena Bughi e Milton Augusto Santos Piloto.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e Frederico Santos Belchior dos Reis.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 
CREDIHABITA.
PRAZO: O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado.
ASSINATURAS Maria Helena Bughi e Frederico Santos Belchior dos Reis.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09 DE 25/08/2021, CHAMAMENTO 
PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2021.

PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários-AMHASF e André dos Santos Araujo Silva.
FUNDAMENTO LEGAL: Legislação e normas vigentes especificas referentes ao Programa 
CREDIHABITA instituído no Município de Campo Grande através da Lei Municipal n. 6.123, 
de 9 de novembro de 2018 e regulamentado pela Portaria EMHA n. 4, de 5 de junho 
de 2019; Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8666/93, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no Edital.
OBJETO: O objeto do presente termo é o credenciamento de pessoa física da área de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil para prestar assistência técnica no Programa 


